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A Dél-Mezõföld független hetilapja

A KIS PÓK
A kis pók javában falatozott nehezen
megszerzett táplálékából, amit hosszú napok ínsége után sikerült becserkésznie.
Ám hirtelen egy partvis söpörte le biztosnak hitt otthonából, le a földre, pormacskák közé, piszokba. Próbált menekülni,
de lábait megbéklyózta a saját hálója, ami
összeragasztotta õt a kupaccal. Lapátra
került és onnan valami sötét helyre.

www.bogardesvideke.hu

FOGLALKOZTATÁSI
STRATÉGIA

Írás a 3. oldalon.

Õrjítõnek és kétségbeejtõnek érezte ezt a
váratlan fordulatot. Keserves küzdelembe kezdett a rá ragadt hálóval és piszokkal, hogy legalább a lábai szabaduljanak a
fogságból – órákba telt, s az egyik lába
odalett. A sötétség azonban továbbra is
zárva tartotta. Azt se tudta, merre induljon. Mozdulatlanul várt és tanakodott:
„Vajon miért jutottam ide? Mit vétettem? Az emberek utálatos lényként tekintenek rám, pedig én tapintatosan meghúzódva egy sarokban szolgálom õket: elfogom a haszontalan, fertõzéseket hordozó, vérszívó szúnyogokat, a legyeket, a darazsakat. Miért szeretik a katicát, s engem
miért nem? Igazságtalan az élet! Mi értelme így egy pók létének?” – fakadt ki keserûségében.
Ekkor derengeni kezdett egy piciny fény.
Elindult felé óvatosan tapogatózva. Egy
keskeny rés volt, nem elég ahhoz, hogy kijusson, de a reménysugár bizakodással
töltötte el, és türelmesen várt.
Kinyitottam a kukát, hogy kiöntsem az
összesöpört szemetet. Egy kis pók szaladt
le sebesen az edény oldalán. Hagytam,
hadd menjen, s cselekedje, amiért teremtetett.
Hargitai–Kiss Virág

KETTÕS
JUBILEUM

Írás a 8. oldalon.
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Filmajánló

Cece 1956
„Nem tudtuk, mi történt” – hangzik el Letenyei László Cece 1956
címû filmjének elején, melyet október 23-án este tekinthetnek
meg az érdeklõdõk a Cecei Mûvelõdési Házban. A képkockákon
megszólalók szavaiból mégis kirajzolódik a forradalmat megelõzõ világ sanyarúsága: elvett megélhetés, elvett otthonok, a kulákká minõsített emberek sorsa; s aztán a szabadságharc Cecén is felizzó tüze, melynek élményét Bölcsföldi László nyugalmazott református lelkész így öntötte szavakba: „Olyan sokan lettünk, hogy
nem láttuk a végét. Felejthetetlen éjszaka volt.”
S döbbenet, könnyek váltják e lelkesültségérzést, ahogy a megtorlásokról, veszteségekrõl, fájdalmakról vall Albert Istvánné, dr.
Fodor Lajosné, Fodor Lászlóné, Gombossy Tünde, Letenyei
Lajosné, Móré Imre, Nyikus Imréné, Pordány Sarolta, Tomasek
Lászlóné, Varga Jánosné és a Varga fiúk: Tamás, Gábor és János.
Aki nem élt azokban az idõkben,
annak számára is
megrázó hallani
a több mint 60 évvel ezelõtti történelmi eseményeket, hiszen azok
kimondottan és
kimondatlanul
máig mélyen ott
élnek az emberi életekben, közösségekben, generációkon át
öröklõdve. A múlt feldolgozásához, a hallgatás nyomasztó terhének feloldásához elengedhetetlen felszínre hozni a még élõkben
hordozott emlékeket. Ezáltal teljesülhet elõdeink vágya: a
szabadság.

Felújított rétszilasi
kereszt
Szépen felújított kereszt
fogadja az út mellett a
Rétszilason áthajtó utazókat. A kereszt egy idõs
asszony háza elõtt, az elõkertben állt korábban, de
az idõ vasfoga és a 63-as út
megnövekedett forgalma
megtette a hatását: megsüllyedt. Miután az önkormányzat szakemberei megvizsgálták, kiderült, hogy az
alapja két irányban meg
van törve. A bontás után
látszott igazán, hogy nagy a
baj az alappal, és szerencse,
hogy nem dõlt rá házra,
emberre a kereszt. Régi helyétõl nem messze kapott új
otthont a kegyhely, az egyház engedélyével. A munkát a Szegletkõ végezte daru segítségével. Természetesen nem csak biztos alapot kapott a kereszt – Fövenyi József kicsinosította a
feszületet is. Így régi méltóságában tündököl új helyén.
Hargitai–Kiss Virág
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Foglalkoztatási stratégia
Sárbogárd járás foglalkoztatási stratégiáját ismerhették meg az érdeklõdõk a díszteremben kedden délután. A járási foglalkoztatási
fórum nemcsak egy rendezvény, hanem egy szervezõdés is (más néven paktum), mely egy nyertes pályázatnak köszönhetõen alakult
meg a térség foglalkoztatási helyzetének fejlesztése és az ezzel kapcsolatos teendõk koordinálása érdekében.
Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, megyei fejlesztési biztos és dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere megnyitóját követõen több elõadó ismertette a megyei illetve járási foglalkoztatási fejlesztési terveket, lehetõségeket a 2016-tól 2030-ig tartó idõszak vonatkozásában. Képviseltette magát az ECHO Innovációs Mûhely Közhasznú Egyesület, a
Széchenyi Programiroda, a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetés-ösztönzõ Nonprofit Kft., és jelen voltak vendégként a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai is.
A fórum tavasszal alakult. Megyei és járási szinten is az a fõ cél, hogy mind a munkáltatókat, vállalkozásokat, mind az álláskeresõket,
munkavállalókat helyzetbe hozzák, hatékonyabbá tegyék a munkaerõpiacon. A hosszú távú terv részét képezi a beruházások ösztönzése, a felnõttképzés, tranzitfoglalkoztatás, be- és visszavezetés a munka világába különféle eszközökkel (támogatásokkal, szolgáltatásokkal). Idén szeptember 1-je óta Sárbogárdon már 40 fõ került bevonásra a programba, közülük 19-en dolgoznak, 8 fõ képzésen vesz
részt helyben (dajka, illetve élelmiszer-, vegyiáru-eladó). A vállalkozások kétféle foglalkoztatási támogatásra nyújthatják be igényüket
a Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztályon (ismertebb néven: munkaügyi központ).
A paktumról és a stratégiáról részletesen tájékozódhatnak Sárbogárd város honlapján is.
Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2017. október 24-én (kedden) 15.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk,
melyre ezúton is mindenkit tisztelettel meghívok.
Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 1.).
A fórum témája: Sárbogárd város közigazgatási területére vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR) tervezetének
véleményezése valamint a településrendezési eszközök részleges módosítása a különleges energiatermelõ övezet kijelölése érdekében.
A vonatkozó jogszabály szerint a polgármester az elkészült kézikönyv és a településképi rendelet valamint a településrendezési eszközök módosításának tervezetét a széles körû társadalmi bevonás keretében lakossági fórumon is véleményezteti a partnerekkel.
A partnerségi egyeztetésben résztvevõ partner: az Arculati Kézikönyv a Településképi Rendelet és a településrendezési eszköz készítésével érintett településrészen tulajdonnal, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekképviseleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ, elismert egyház.
Kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvvel, a Településképi Rendelettel és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételeikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá ezen dokumentumok tökéletesítéséhez.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet
42. § (1) bekezdése szerint, valamint Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII.
30.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi egyeztetést kezdeményezek.
A partnerségi egyeztetés oka, célja: több vállalkozás fotovoltaikus (PV)
erõmûvek megvalósítását tervezi – a hozzá tartozó napelempark, a kapcsolóés átalakító-berendezések, egyéb kiszolgáló létesítmények, valamint a villamos energia közcélú hálózatba történõ betáplálásához szükséges berendezések elhelyezésével – Sárbogárd közigazgatási területén.
A vonatkozó jogszabályok szerint a háztartási kiserõmû-kapacitást meghaladó erõmû telepítése esetén különleges energiatermelõ övezet kijelölése
szükséges. Tehát a településrendezési eszközöket módosítani kell annak érdekében, hogy ezen beruházások megvalósulhassanak.
A képviselõ-testület továbbá döntött a jelenleg Lke-O építési övezetbe tartozó, 932/23 hrsz-ú ingatlant érintõen olyan szabályozás elõírásáról, hogy lehetõség legyen 1+1 szintes szolgáltatási funkciójú épület elhelyezésére.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Sárbogárd
0545/2, /3, /5, 11 hrsz-ú ingatlanokat, a Sárbogárd 0238/40, /41, 0243/5, /6
hrsz-ú ingatlanokat, valamint a Sárbogárd 0767/10, /11, /16, /17, /18, /19,
/20 hrsz-ú ingatlanokat, továbbá a Sárbogárd 932/23 hrsz-ú ingatlant kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította az ezen ingatlanokat érintõ beruházás indokoltságára való tekintettel.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján
(www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumentu-

mok elhelyezésre kerültek az erre a célra szolgáló külön felületen (Sárbogárd
Településrendezési Eszközei – Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2017. október
11. és 2017. október 26. között tehetnek írásbeli javaslatot, véleményt
nyilváníthatnak, javaslatuknak, véleményüknek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy e-mail-címére
(pmhivatal@sarbogard.hu) történõ elküldésével.
2017. október 24-én 15.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk
Sárbogárd Város Önkormányzata dísztermében (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 1.), melyre minden érintettet, érdeklõdõt ezúton is tisztelettel meghívok.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: az adott településrendezési
eszköz tervezésével érintett településrészen tulajdonnal, lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen telephellyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekképviseleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ, elismert egyház.
A településrendezési eszközök módosításának várható hatása: a különleges energiatermelõ övezet kijelölése nagyrészt jelenleg is gazdasági–ipari
övezeti besorolásban található ingatlanokat érint külterületi részeken, ezért a
jelenlegi övezeti besorolás engedte hatásokat meghaladó eltérés nem várható. A 932/23 hrsz-ú ingatlanon kijelölendõ szolgáltatási funkció generálta hatások szintén elhanyagolható mértékûek.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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NAPLÓ
Október 13-ára, péntekre esett a sárbogárdi képviselõ-testület kötelezõ találkájának
idõpontja. A misztikus dátum nem okozott
semmiféle fennakadást a napirendek megvitatásában. A számok bûvölete mindössze annyira hatott, hogy hét képviselõ jelent meg. A hiányzók ezúttal Aranyos József, Érsek Enikõ, Gerlai Zsolt és Novák
Kovács Zsolt voltak.

Havi történések
Szigorított parkolás
Dr. Sükösd Tamás az elmúlt hónap fontos
történései közt kiemelte, hogy szeptember
21-én sikerült egy asztalhoz ülni a Bárdi
Autó és a Unix képviselõivel, illetve az
Amadeus étterem vezetõjével a Boross
Mihály-emlékpark parkolási anomáliáinak rendezése ügyében, mivel sem a park,
sem a térkõburkolat nem parkolás céljára
lettek kialakítva. Az egyeztetésen jelen
volt a rendõrség és a mûszaki osztály is. A
résztvevõk megállapodtak abban, hogy a
Bárdi Autó gépjármûvei a József Attila utcán fognak parkolni a járda és az úttest közötti széles területen; erre vonatkozóan kiegészítõ tábla is kihelyezésre kerül. A Unix
pedig egy belsõ sarkot használ, ahol a magas padkát fölszedték és lesz egy sorompó.
Az étterem ügyfelei számára az üzletközpont körül kellõ számú parkoló áll rendelkezésre. A volt Sparnál és az Attila utcában is vannak helyek bõven, tehát csak az
elkényelmesedés az oka a tiltott területen
való parkolásnak. Aki nem tartja be a táblákkal jelzett szabályokat, azt december
1-jétõl keményen szankcionálják. Ezen
felül a jövõ évi költségvetésben megpróbálnak forrást keresni a parkolók számának növelésére. E célra nem értékes zöldterületet vennének el, hanem például a
Sáfrány pékséggel szemben lévõ önkormányzati területet használnák fel.
Nedoba Károly jónak tartja ezt a haladási
irányt. Kérdezte, hogy a ’Kivéve áruszállítás’ tábla kint marad-e.
Dr. Sükösd: Kint marad. A rendõrség föl
van készülve arra, hogy a szigorúan vett
áruszállításnak érvényt szerezzen.
Szilveszterné Nyuli Ilona: A Bárdi Autónál föl lesznek festve a parkolóhelyek?
Dr. Sükösd: Igen, és csinálnak olyan szegélyt, amin föl lehet menni az érintett területre.

Vizek és utak
A polgármester ezután folytatta havi beszámolóját: Az egészségügyi szakdolgozók
napját Enyingen rendezték, ahol elismerések átadására és munkamegbeszélésre került sor. A mûsort Sárbogárd vállalta. Bekerült a leendõ sárbogárdi kerékpárút az
országos rendezési tervbe is. A Mészöly

Géza Általános Iskolának félmilliárd forint körüli összeg várható iskolafejlesztésre, a döntés még folyamatban van. A Sárhatvant és Pusztaegrest érintõ vízminõség-javító pályázat megvalósulásához sikerült közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani a kivitelezõket, tervezõket, 2018ban végre elindulhat a beruházás. Mivel a
pedagógiai szakszolgálat korábbi vezetõje
megyei igazgató-helyettes lett, ezért
egyeztetést tartottak a szakszolgálattal. Az
uszodánál zajlik a terheléses próbaüzem,
október 27-ére van kiírva a technikai átadás. Elõreláthatólag novemberben várható az ünnepélyes nyitás, és elkezdõdhet
az oktatás. Minden rémhírrel ellentétben
áll az uszoda, nem süllyedt meg, és nem talajvíz van a medencékben. Évek óta gondolkoznak azon, hogy jó lenne a közvilágítás színvonalát javítani, korszerûvé, gazdaságosabbá tenni a rendszert. Sok magáncég kereste már az önkormányzatot ajánlatokkal. Most beszállt az állam is a versenybe, és a konstrukció, ár tekintetében
versenyelõnnyel indul. Amennyiben konkretizálódnak a fejlesztési lehetõségek, a
testület elé kerül a téma.
Az M8-assal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Sárbogárdon Homolya Róbert,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, megyei
fejlesztési biztos, Dorkota Lajos, a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal vezetõje és Galambos Dénes országgyûlési képviselõ. (Az eseményre a helyi média nem kapott meghívást. Szerk.) A tájékoztatón elhangzott, hogy megkezdõdik az
M8-as gyorsforgalmi út elõkészítése, tervezése, hatástanulmányok készítése, a
szükséges engedélyek beszerzése az M7-es
autópálya és a 710-es fõút új csomópontjától a dunaújvárosi Pentelei-hídig, illetve
Kecskemétig tartó út vonatkozásában,
több mint 10 milliárd forintból. A 2x2
sávos út adminisztratív elõkészítése 2022ig tart, a beruházás pedig 2023-ban indulhat.

Közmûvelõdés rendben
Elfogadta a testület a közmûvelõdési és
kulturális intézmények beszámolóit.
A József Attila Mûvelõdési Központot a
Sárbogárdi Kulturális Egyesület mûködteti, melyben képviseltetve van minden
csoport, mely a mûvelõdési házban tevékenykedik. A rétszilasi klubot a Rétszilasért Egyesület mûködteti. Az általuk jelzett problémákat (tetõszerkezeti hibák,
beázás, udvari játékok felújítása, egyéb javítási munkák) amint tudja, orvosolja az
önkormányzat. A sárszentmiklósi klub önkormányzati fennhatóság alatt áll, de az iskolával „összeházasodva” tevékenykedik;
a klub vezetõje az önkormányzat alkalma-
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zottja, de az iskolában is dolgozik. A Madarász József Városi Könyvtár szintén önkormányzati közmûvelõdési intézmény.
A polgármester mindegyik intézménynek
köszöni az egész éves lelkiismeretes munkát és a színes programokat.

Óvodai kérdések
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2017-2018-as
munkatervének véleményezése kapcsán
Szilveszterné kérdezte: Hat fõ kérelme elutasításra került. Miért?
Dr. Sükösd: Ha megfelelnek a jogszabálynak és van még hely, nem lettek volna elutasítva. Úgy lehet csak elutasítani, ha a
gyermek még nem töltötte be a 3 éves kort
és van még bölcsõdei ellátása, illetve szakvélemény alapján még nem érett az óvodára. Ezt felmérés elõzi meg. Május 31-e
elõtt döntöttünk arról, hogy létrehozunk
egy új csoportot a Mikes közi óvodában a
tálalóhelyiség körülbelül 60 %-át átépítve,
a konyha egy részének megszüntetésével.
A közétkeztetési közbeszerzést már ennek
figyelembe vételével írtuk ki. Két ajánlat
érkezett, ezek közül az Eurest ajánlata érvénytelen a jogszabály szerint, mivel egy
bevont dietetikus megállapította, hogy
nem felel meg egy kritériumnak. Az Eurest vitarendezést kezdeményezett a kérdésben, emiatt hátrébb vagyunk. A második félévben már szerettük volna az új
csoportot üzemeltetni. Ha ez sikerül, akkor talán nem lesz elutasítandó gyermek.
Hála Istennek sok a gyerek.

Szervizelik
a polgárõrautót
Megadták a képviselõk az engedélyt a sárbogárdi polgárõrség szolgálati gépjármûve
mûszaki állapotának feljavításához, melynek mintegy 300.000 Ft-os költségét
egyenlõ arányban a sárbogárdi polgárõrség, a szövetség és az önkormányzat állja.
Erõs Ferenc: Nem lehetne új Vitarára pályázni?
Dr. Sükösd: A környékbeli települések
olyan pályázatból vettek új polgárõrautókat, mely 5000 fõ fölötti településekre sajnos nem vonatkozik.
Szilveszterné: Nem lehetne eladni a jelenlegi kocsit és fiatalabbat venni?
Dr. Sükösd: A jármû nem a miénk.
Kapoli Zoltán, a sárbogárdi polgárõrség
elnöke: Ez a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság autója. Motorikusan jó, de a karosszéria nem bírta a terhelést. A sofõrök
se egyformák. És mivel lassan nincs, aki vezesse, megragadnám az alkalmat, hogy minél több embert toborozzak a polgárõrség
soraiba.

Képviselõi beszámolók
A képviselõk éves kötelezõ beszámolói
kapcsán Juhász János megjegyezte: Sok
helyen komoly átfedések vannak; mindenki próbáljon újra megbirkózni a feladattal
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és minden évben írjon újat, ne emelje át a
tavalyi szöveget.
Nedoba: A tavalyi évhez képest, bármenynyire akartam, nem tudok jobban dolgozni.
Szilveszterné: A saját tájékoztatómat szeretném kiegészíteni azzal, hogy a korábbi
fórumomon 15 fõ jelent meg, most pedig
22 fõ. Örültem, hogy ennyien kíváncsiak
voltak a beszámolómra.

Megemelt bérleti díjak
Átlagos szintre emelték a nem lakáscélú
helyiségek és földterületek bérleti díjait,
mert a helyi forgalmi átlag meghaladta az
önkormányzati árakat.

Az uszoda neve
Az Egyed Mihály Tanuszoda nevet fogja
viselni az uszoda – határozott egyöntetûen
a testület. Egyed Mihály a vasútállomás
közelében, a beszálló vendéglõje (ma a
Hotel Kovács épülete) mellett 1924-ben
megépítette és üzemeltette az elsõ strandot Sárbogárdon. Egyed Mihály egyúttal a
sárbogárdi labdarúgók fõ szponzora is
volt, és a sporttelepnek helyet adó telkeknek jelentõs részben õ volt a tulajdonosa,
amiket fölajánlott a település részére.

Távhõs fejlesztés
Október 31-éig nyitva áll egy pályázat,
amibõl megújulhatna a fûtõmû. A pályázaton az üzemeltetést végzõ szolgáltató, a
Cothec indulhat. A cégnek 70 millió forintnyi összeget kellene beletennie a fejlesztésbe, ami akkor éri meg számára, ha
hosszú távon biztos a bérleti viszonya az
önkormányzattal. Az önkormányzat viszont csak akkor köt hosszú távú szerzõdést, ha a 20 évre elõre megfogalmazott
mûszaki igényei megvalósulnak.
Juhász János: Mi lesz, ha nem nyer a cég a
pályázaton?
Dr. Sükösd: Akkor vagy nem lép hatályba
a dolog, vagy a másik lehetõség, hogy akkor is beruháznak. A Cothec tõkeerõs
multi, tehát képesek lennének rá. A pályázat egyébként majdnem formális. Ha akarják, megcsinálják.

KÖZÜGYEK

Egres, Hatvan rendelõi
Módosították a 4-es és 6-os háziorvosi körzetek határait, mivel a 6-os körzet háziorvosa, dr. Práger Péter pályázni szeretne,
viszont a pályázat elõírja, hogy több mint
1000 állandó lakónak kell élnie a körzetben, ahol jelenleg 923 fõ van. Emiatt a
szomszédos körzetbõl a három szélsõ utcát
átcsatolják, így már meglesz a létszám.
Elõírás az is, hogy állandó lakos legyen az
orvos, és 6 évig nem költözhet el. Amenynyiben az orvos nyer a pályázaton, szerzõdést köt vele az önkormányzat. A polgármester hozzátette, hogy a sárhatvani orvosi rendelõ hamarosan megfelelõ állapotú
lesz, köszönhetõen elsõsorban dr. Práger
Péternek és Pluhár Istvánnak.
Szilveszterné: A pusztaegresi lakosok nagyon pozitívan nyilatkoztak a doktor úrról.
Azt mondták, hogy még betegként is felüdülés bemenni hozzá.
Dr. Sükösd: A mezõszilasi idõsotthon is leszerzõdött vele, tehát vannak ellátottjai.

Bejelentések
Juhász: A Bajcsy utca 19–23-ig terjedõ sávon a járda az átlagnál is használhatatlanabb. A Bajcsy 25-nél teljesen gazos a telek. Valaki felvetette, hogy ahol a Katona
utca beletorkollik a Szent Istvánba, ott a
Stop táblát a Szent István déli részéhez
kellene áttenni. Szerintem ez kalamajkát
okozna, de a javaslatot tolmácsolom.
Dr. Sükösd: Egy kérdést fölteszünk ezzel
kapcsolatban az illetékesek felé.
Szilveszterné: Hol tart a kerékpárút?
Dr. Sükösd: Télen be szeretnénk fejezni az
adminisztrációs feladatokat, hogy tavaszszal indulhasson a munka.
Szilveszterné: A 84 éves Gizi néni üzeni,
hogy õ még szeretne biciklizni a kerékpárúton.
Tóth Béla a Vágóhíd és Petõfi utca közötti
járda állapotára hívta fel a figyelmet. Szóvá tette, hogy a hulladékszállításkor úgy ledobják a kukákat, hogy megsérülnek az
edényzetek.
Dr. Sükösd: Írásban jelezzük a problémát
a szolgáltatónak.

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Boross Mihály-emlékpark területére gépjármûvel csak áruszállítási céllal lehet behajtani. Egyéb esetben a behajtást KRESZ-tábla
tiltja minden irányból már hosszú ideje.
Az elmúlt idõszakban a gépjármûvezetõk a KRESZ megszegésén túl a park zöldterületét is veszélyeztetik szabálytalan parkolásukkal, mindamellett a gyalogosközlekedést is akadályozzák.
A fenti tarthatatlan állapot felszámolása érdekében
2017. december 1-jétõl a park területére behajtó gépjármûvezetõkkel
szemben rendõrségi eljárást kezdeményezünk.
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Erõs Ferenc a kátyúzás folytatását kérte,
és a temetõ elõtti padka rendbehozatalát.
Dr. Sükösd: Van aszfalt, csak ember nincs.
Nem feledkeztünk meg a Gárdonyi utcaiakról sem, idén meglesz az is. Van lakó, aki
maga elõtt rendezgeti az utat. Buszoknak
és egyéb nagy jármûveknek viszont nem
indokolt ott járni. Látom, hogy a kampány
megkezdõdött a közösségi médiában. Szerencsére a testületben rendben mûködik a
politikamentesség. Mindenkinek üzenem,
hogy véleményével, javaslataival jöjjön be
hozzám és mondja el személyesen. A közösségi médiában néhány dolog vastagon
kimeríti a rágalmazást. A gerinctelenség –
fõleg azt is nézve, ki mondja a kritikát –
kívül esik az ingerküszöbömön. Egyébként
2018-ban nem lesz önkormányzati választás.

Legyen, vagy ne legyen
egyirányú?
A Nyíl utca egyik lakója, Mádiné Vera néni
szólalt fel az ülés végén. Szomorúan fogadták a hírt, hogy elutasították az 59 lakó által aláírt kérésüket, hogy szüntesse meg a
testület a Nyíl és a Kígyó utca egyirányúsítását. Nem érzik ezt pozitív hozzáállásnak. Az egyirányúsítás miatt lopják a dolgokat a házaktól, mert tudják a Tinódi utcában, ha valaki elhagyja a lakását a Nyíl
utcában. Állítólag közkezdeményezésre
történt az egyirányúsítás, de az 59 ember
nem tudja, ki volt az, aki ezt kitalálta.
Nedoba: A lakosság igényeit akarta a mindenkori testület kiszolgálni. Egyszer ezt
kérték, most mást. Ha ismét megváltoztatnánk a döntést, akkor mi van, ha megint
bejön 30 aláírás ellentétes javaslattal? Indítványozom, hogy legyen 80 %-os aláírási
támogatottság valamelyik döntésre, hogy
az védhetõ legyen.
Dr. Sükösd: Az összes szakember azt
mondta, hogy az egyirányúsítás jó. Ha viszszaállítjuk a forgalmat, és káreset történik,
kifizetik a lakók?
Mádiné: 38 évig nem volt semmi gond.
Dr. Sükösd: Az nem jelenti azt, hogy nem
lehet. És korábban nem volt árok.
Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték
Mi van az új
sportcsarnok ügyével?
E kérdést dr. Sükösd Tamásnak tolmácsoltuk, aki válaszában elmondta, hogy
akkor élesedhet a csarnok ügye, amikor
ez év végén döntenek a 2017-es pénzmaradvány elosztásáról állami szinten.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Hargitai–Kiss Virág
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„A bogárdi Deák Ferenc”
Októberi éjszakákon álmaimban, de nappali emlékeimben is egyre gyakrabban térnek vissza az 1956-os forradalom történései. Pedig akkor, tizenkét éves gyerekként a hallgatás mögötti érzések,
gondolatok látszólag nem érintettek. Mégis, most eszmélek rá,
hogy mit se tudva arról, hogy ezek hatnak láthatatlanul is a tetteimben, s azok következményeiben, éppen ezek a sokáig csak a lélek mélyére süllyed érzések, gondolatok határozták meg az életemet, s mindannyiunk életét, akik ebbe a magyar világba gyökereztünk. Sárbogárdra kerülve, már újságíróként tudatosult bennem
az események itteni átélõinek vallomásaiból, visszaemlékezéseibõl, hogy igazából mi is történt 1956-ban Magyarországon, a városokban és a falvakban, s mit is fojtottak el bennünk, mit is fojtottunk el mi magunkban a forradalmat követõ évtizedekben. Aztán
szerkesztettem a sárbogárdi eseményekbõl egy könyvet is: Sárbogárd 1956 – Vallomások, tények, dokumentumok címmel. Ebben
szó volt Hamar Gáborról, a Forradalmi Bizottság elnökérõl, de
nem tûnt nagyobb jelentõségûnek a szerepe a forradalom alatt.
Valójában szinte egészen mostanáig nem volt világos számomra,
hogy mégis miért is lehetett õ az egyik leginkább meghatározó
személyisége Sárbogárdon a forradalom elõtti és utáni évtizedeknek. Egy rövidesen kiadásra kerülõ helytörténeti munka megírásához kaptam meg a családtól dédunokája, Kalmár Kata dolgozatát, amelyben dédnagyapja életét írta meg. Kaptam a családtól
fényképeket, újságcikkeket, s személyes beszélgetésben is sok
mindent megtudtam Hamar Gáborról.
Nem volt hõs abban az értelemben, mint akiket üldöztek, bebörtönöztek, megfosztottak állásuktól a kommunista hatalomátvétel
idején, mint például 1948-ban Tury Miklóst, akirõl utcát is elneveztek, vagy, mint az 1956 utáni megtorlásokban elítélték Radich
Mártát, Ujságh Tibort és másokat. Hamar Gábor sorsa sokkal inkább arról szólt, hogyan gyakorolhatja az ember a hivatását bölcsességgel, közösségének elkötelezve. A fegyverek árnyékában,
az embertelenségben hogyan lehet élni, s mindenek ellenében,
hitben erõsödve túlélni a megpróbáltatásokat. Méltán kapta ennek az írásnak a címében szereplõ jelzõt Hamar Gábor a város református lelkészétõl, Szabó Imrétõl. Miként „A Haza Bölcse”,
Deák Ferenc egy ország életében, Hamar Gábor egy kisváros,
Sárbogárd válságos évtizedeiben volt képes bölcs kompromisszumokkal egyensúlyt teremteni, sokszor két rossz között egyensúlyozva megtalálni az egyetlen lehetséges helyes utat.
Hamar Gábor 1908. december 25-én, karácsony napján született
kisbirtokos kisnemesi családban. Édesapja megjárta az elsõ világháborút, s talán ennek köszönhetõen halt meg korán. Legidõsebb
fiának, Gábornak így már 15 évesen abba kellett hagynia polgári
iskolai másodéves tanulmányait s be kellett állnia a család 18 hektáros birtokát megmûvelni, eltartani édesanyját és testvéreit. Pedig tehetsége az iskolában korán megmutatkozott, és az egyház
fölajánlotta, hogy kitaníttatja. A munka mellett azért szakított
idõt arra, hogy képezze magát gazdatanfolyamokon, s gazdaságát
a korszerû szakismeretek birtokában kiváló gazdaként vezesse. A
református gyülekezet tagjaként mélyülõ hite formálta jellemét.
Részt vett a református ifjúság kulturális megmozdulásaiban is. A
Református Olvasókör színjátszó csoportjának egy korabeli fényképén láthatjuk szereplõként. Feltehetõ, hogy ennek kapcsán ismerte meg késõbbi párját, Nagy Máriát, akivel 1938-ban házasságot kötött. Ekkor elköltözött otthonról és önálló gazda lett. A szüleitõl neki járó 15 holdas területen és bérelt földeken gazdálkodott ezután. Katonai kiképzést is kapott a háború elõtt, s bár tartott tõle, szerencsére nem vitték ki a frontra. Aztán Sárbogárd
hadszíntérré változott, s a rettegésben töltött hónapok után kezdõdött a romok eltakarítása, a halottak összehordása a Hõsök terén megásott tömegsírokba. Ebben õ is részt vett, mint a többi
sárbogárdi lakos, akiket a szovjet városparancsnokság közmunkára kirendelt.
A háború utáni koalíciós korszakban (1945–1947) tekintélyes, valódi kisgazdaként vezetõ személyisége lett Tury Miklós elnöksége
mellett a Független Kisgazda Pártnak. Ezzel Sárbogárd politikai,
közigazgatási és gazdasági közéletének gyújtópontjába került. A

Hamar Gábor családi körben

Sárbogárdi Nemzeti Bizottság 1945. június 5-ei ülésén a Sárbogárdi Termelési Bizottság elnökének választotta. A bizottság a
mezõgazdasági munkák és a betakarítás szervezését kapta feladatul. Hamar Gábor irányította a közlegelõk lõszer- és aknamentesítési, karbantartási, gyomtalanítási munkáit. Emellett egyik irányítója lett a kulturális közösségek újjászervezésének is. Vezetésével alakul újjá 1946-ban a Kisgazda Olvasókör, s a Református
Olvasókör pénztárosának is õt választották. Tekintélye ekkorra
már olyan nagy lett, hogy 1949-ben községi bírónak választották.
Tagja lett a református egyház presbitériumának is. 1950-ben a
szovjet típusú tanácsrendszerrel megszûnt a mezõvárosi bírói hivatal, s ekkor menesztették õt is. A megalakuló községi tanácsba
azonban köztiszteletben álló személyként az emberek tanácstagnak választották, majd 1950. október 26-án közakaratra tanácselnök-helyettes lett. Az új hatalom szemében azonban szálka volt a
népszerû parasztember. Fegyelmi eljárást indítottak ellene
1952-ben, s leváltották azzal az indokkal, hogy megengedte a gazdáknak, hogy otthon csépelhessék el a gabonájukat. Ez az akkori
törvények szerint a terménybeszolgáltatás szabotálásának, súlyos
bûncselekménynek számított. Nem lépett be a termelõszövetkezetbe, hanem a saját földjein gazdálkodott ekkoriban. Szerencséjére birtoka nem volt akkora, hogy kuláknak nyilvánítsák. A Nagy
Imre kormány idején enyhült a terror, a szövetkezeti gazdálkodást se kényszerítették már. Ekkor újra visszatért a közéletbe.
1955 márciusában a földmûvelésügyi miniszter Mintagazda oklevéllel tüntette ki. 1955 májusában a községi tanács felkérésére újraszervezte a Sárbogárdi Legeltetési Bizottságot. A városnak
ekkor 300 hold elhanyagolt legelõterülete volt, s ezen 350 szarvasmarhát, 400 sertést legeltettek a gazdák. A Legeltetési Bizottság
fogadta föl a pásztorokat, s intézte a közlegelõ gazdasági ügyeit.
1956. október 28-án közfelkiáltással megválasztották a megalakuló Forradalmi Nemzeti Bizottság elnökének. E tisztében nem
ragadta el a forradalmi hév, inkább csillapítani igyekezett az indulatokat, s mindent megtett, hogy meggondolatlan cselekedetek ne
történhessenek a városban. Talán ennek is köszönhetõ, hogy a
megtorlás idején nem születtek súlyos ítéletek a forradalmárok
elleni perekben. Az oroszul jól tudó Reichardt Jánost magához
véve lepedõbõl készült fehér zászlóval ment ki az orosz katonai
parancsnokhoz, biztosítva õt, hogy fenntartják a városban a rendet, s már a következõ napokban kijavíttatta az október 26-27-ei
forradalmi események alatt a szovjet katonai sírokon történt rongálásokat. Megszervezte a szovjet tiszti családok élelmiszer-ellátását is. Mint Ujságh Tibor, Sárbogárd nemzetõrparancsnoka
visszaemlékezésében olvashatjuk, Sárbogárdon teljes nyugalom
fogadta november 3-án este a városba bevonuló szovjet csapatokat.
A Forradalmi Nemzeti Bizottság 1956. november 15-én megszûnt, de továbbra is Hamar Gábort bízták meg a tanácselnöki teendõk ellátásával. Így került rövid idõre a szétzilálódott községi
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Hamar Gábor jobbról

tanács élére. 1957. januárban azonban gazdasági munkáira való hivatkozással tanácselnöki tisztségétõl megvált. Az Ujságh Tibor és társai elleni perben
tanúként õt is kihallgatták, azonban e perben ellene eljárás nem indult. Errõl
lánya, Hamar Mária így emlékezett: „Amikor édesapámat kihallgatásra bevitték a rendõrségre, az õt meghallgatók közt ott ült a szovjet katonai parancsnok is,
aki õt felismerte, s talán ennek volt köszönhetõ, hogy nem tartották bent, hanem
hazaengedték. Aztán késõbb megint elvitték. Sokáig semmit nem tudtunk róla.
Amikor hazaengedték, utána még hosszabb ideig rendõri felügyelet alatt, házi
õrizetben tartották. Az ekkor vele történtekrõl soha nem beszélt még családi
körben sem.”
A legeltetési bizottságban ezután is tovább végezte a munkáját, hiszen az
élet nem állhatott meg. Gazdálkodott a földjén, amíg lehetett, aztán õt is beléptették a termelõszövetkezetbe. 1959-re a parasztok többségét hazugságokkal, megfélemlítéssel kényszerítették be a településen szervezõdõ termelõszövetkezetekbe. Ezt úgy érték el, hogy elõször a többi gazdánál tekintéllyel bíró gazdákat helyezték erõs nyomás alá, manipulációval, hazugságokkal szervezték be õket, köztük Hamar Gábort is, akit aztán követett a
többi gazda a szövetkezetbe. 1960 januárjára Sárbogárd termelõszövetkezeti község lett. A parasztság körében tekintéllyel bíró kiváló gazdát, a közéleti, közigazgatási múltra visszatekintõ Hamar Gábort 1960-ban a Kossuth
MGTSZ tagsága közfelkiáltással a szövetkezet elnökévé választotta.
1979. szeptember 7-ei számában a Fejér Megyei Hírlap készített interjút Hamar Gáborral. Az írás címe: „Alapítók Sárbogárdon”. Az interjúalany a termelõszövetkezetbe való belépésére így emlékezik vissza: „1959 karácsonyára
történt a belépés. Megmondom õszintén, akkor este nem vacsoráztunk, éjjel
nem aludtunk. Soha sem volt talán olyan sötét és kilátástalan a Nyíl utca 19.
Minden eszembe jutott. Én ennek a 15 és fél holdnak egy jó részét úgy kapartam,
koplaltam össze. Aztán amikor így szépen minden együtt volt, el kell veszíteni…
Hosszú éveken át elnöke voltam a Kossuth TSZ-nek. Így „jutalmazott” a tagság,
amiért magammal „rántottam” õket.”
A 7855 kataszteri holdon gazdálkodó termelõszövetkezet az õ irányításával
kiemelkedõ eredményeket ért el. E tisztségében maradt 1974-es nyugdíjazásáig. Lánya, Hamar Mária így vall édesapjáról: „Nagyon szerettem Õt, így
bizonyára elfogult vagyok iránta. Vele kapcsolatban folyamatosan azt a kettõsséget éltem meg, hogy élete a nagyon jól teljesítõ parasztgazda és az erõs
közéleti érdeklõdés között oszlott meg. Puritán volt oly mértékben, amivel már
én sem értettem egyet. Például gépkocsit nem vett magának, pedig megtehette
volna. De mire Tóth Gyula váltotta, ott volt az autó. Gyerekkoromban sokan
fordultak meg szerény házunkban, az újságírók visszajártak hozzánk egy jó
beszélgetésre és anyám rétesére, ha a környéken dolgoztak. De például emlékszem azokra a mérnökökre is, akik azt a szerencsétlen feladatot kapták, hogy a
rizstermesztést oldják meg a határban.”
Szabó Imre sárbogárdi református lelkész így jellemzi Hamar Gábort, aki –
bár nem lépett be a kommunista pártba – a tagság akaratából mégis a szövetkezet elnöke lehetett, s tagja maradt a református gyülekezet presbitériumának is: „Én õt mindig a bogárdi Deák Ferencnek neveztem, mert rendkívül okos,
higgadt ember volt, igazi népi tehetség, akibõl nagyszabású politikus válhatott
volna, ha tanulhat.” (Szabó Imre: Sírjanak a papok 322. old.)
Hamar Gábor 1988-ban, nyolcvanéves korában halt meg.
Hargitai Lajos

Az 56-os forradalom napjai idején egy debreceni egyetemi kollégium harmadik emeleti diákszobájában laktam. De ezekben a napokban nem sokat tartózkodtam
itt.
A falra szerelve volt egy hangszóró, amely a Kossuth
Rádió mûsorát adta szünet nélkül. Úgy közvetítette a
forradalmat, mint egy futballmeccset. Hallottuk a
Bem-szoborhoz történõ délutáni fölvonulás hírét, Bessenyei Ferenc szavalatát. Aztán jött az Egmont-nyitány napja. Mi ekkor már túl voltunk a saját forradalmunkon, Debrecenben már délelõtt megtörtént a forradalom döntõ aktusa. A diákság nagyszabású felvonulása és demonstrációja hatására a rákosista vezetés
meghátrált, tárgyalni kezdett az ifjúság vezetõivel.
Azonban délután, talán egy idõben a budapesti eseményekkel, mégis eldördült a forradalom elsõ sortüze, az
aszfaltot vér öntözte, meghaltak az elsõ áldozatok.
Sodort bennünket a forradalom vihara. Gyûlések,
szervezkedések, új hatalmi szervezet kiépítése, felfegyverkezés. Lázban égtünk, történelmet csináltunk. A
régi világ összedõlésének robaja dörgött a fülünkbe,
nincs egyetem, amely mélyebb és átfogóbb tanítást
nyújtana a történelemrõl, mint egy forradalom. Tudatára ébredtünk annak, amit eddig csak sejtettünk.
Mi volt a régi világ, amely most napok alatt összedõlt?
Nos, a szovjet birodalom által Kelet-Európára erõszakolt mûtársadalom. Könyvekbõl létrehozott, mûvileg
megalkotott berendezkedés, amely kezdõdött azzal,
hogy Lenin puccsistái géppuskák erejénél fogva letartóztatták a törvényes kormányt, szétzavarták a törvényes nemzetgyûlést, s nekiláttak eszményi társadalmat, szocializmust csinálni. Csakhogy könyvekbõl nem
lehet. A természetet nem lehet erõszaknak alávetni.
Nem határozhatom el, hogy egy fának hupikék levelei
legyenek rózsaszín pöttyökkel. Leninék fantazmagóriája nem mûködött. Nem és nem! „Majd megmutatjuk!” Jött a „forradalmi erõszak”: kényszermunkatáborok ezrei, kivégzõosztagok, hatalmas állambiztonsági szervezet pincéi, besúgók minden helyen. Halottak
milliói. Igen, milliói. S az eredmény? Egy világ romjai,
nyomor, rongyok, tetû, százmilliók rabszolgai lelkülete. Csak így lehetett fenntartani. Az eszményi társadalom elmaradt, az erõszak nagyon megmaradt.
Ezt a berendezkedést hozták el ránk a felszabadító
tankok. Itt sem mûködött. Az anyám tornacipõjében
jártam iskolába. S az erõszak itt is korlátlanul trónolt.
Véres volt az ávós pincék fala.
Micsoda mámor volt felszabadulni a nyomás alól! És
reménykedni. A remény édes mézén élni. Ezt nem lehet elfelejteni. Kevés nemzedéknek adatik meg. És
közben tragikusan rettegtünk, mert tudtuk: a tankok
nem mentek ki. Sõt újak jöttek Kelet felõl.
A történelemben vannak gaztettek. Alighanem az
egyik legnagyobb volt, amelyet a csökött agyú szovjet
vezetõk elkövettek. Persze, õk Sztálin alatt megszokták, hogy az emberek nem számítanak. Az emberek
azért élnek, hogy legyen kit megölni. November negyedikén hajnalban megszólaltak a tankágyúk. A fehér ruhás menyasszonyt lepuffantották, szûzi ruháját vérrel
mocskolták.
Sok öreg magyarnak lúdbõrzik a háta, ha ezt a szót
hallja: szocializmus. Ezt is sikerült vérrel bemocskolni.
L. A.
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HITÉLET

KETTÕS JUBILEUM
A SÁREGRESI TEMPLOMBAN
200 éves a sáregresi református templomhajó, a reformáció pedig 500 éves jubileumát ünnepli az idei esztendõben. E két jeles eseményre ünnepi istentiszteleten emlékeztek október 14-én délután.
Alkalomhoz illõ keretbe foglalta az évfordulót a vendégként közremûködõ Enyingi
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola fúvószenekara, akik nemcsak önálló
mûsorszámokkal készültek, hanem kísérték is az elhangzó énekeket. Emelte az esemény fényét Turi János szavalata is.
Az istentiszteleten Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület fõjegyzõje és Imre Bálint, a Mezõföldi Református Egyházmegye esperese szolgáltak.
Köntös László az idõtlen iránymutató, a
Biblia szavaival is hangsúlyozta az emlékezés fontosságát. A valódi emlékezés azonban nem csak egy kipipált tétel. Hiszen a
múltunkra épül a jelenünk és a jövõnk. Az
emlékekben ott vannak örök értékeink,
hagyományaink. Súlyos, elgondolkodtató
kérdéseket is fölvetett Köntös László. Hogyan jutottunk odáig, hogy ma nem építik a
templomokat, hanem lebontják? Miért divatos ma a hitetlenség, a keresztény gyökerek megtagadása?
Mindezek fényében is nagy jelentõsége
van annak, hogy most Sáregresen a templomhajó 200. évfordulóján jövõbe mutató-

an, jó reménységgel fát ültettek az istentiszteletet követõen.
Megkapó momentuma volt az ünnepnek,
amikor a kárpátaljai, badalói testvérgyülekezet lelkipásztora egy igés szõttessel ajándékozta meg a sáregresi gyülekezet lelkipásztorát, Boza Kristófot, aki a perselypénzt a badalói óvoda javára ajánlotta fel.
Sor került egy emléktábla leleplezésére is,
mely a szószék mellett kapott helyet.

A Himnusz közös eléneklését és az áldást
követõen az egybegyûltek a templom udvarára vonultak, ahol Köntös László, Imre
Bálint és Boza Kristóf közösen helyezték
el az anyaföldbe az ott várakozó kis fácskát, ének kíséretében.
Az esemény bõséges szeretetvendégséggel
zárult a gyülekezeti házban.
Hargitai–Kiss Virág

Meghívó

EGYHÁZI HÍREK

„HÛSÉGED VÉGTELEN”
RÉZFÚVÓS REFORMÁCIÓ

A Sárbogárdi Református Egyházközségben
november 5-én (vasárnap)
10.00 órától lesz a 6 évre szóló
presbiter- és gondnokválasztás.

2017. október 22. 16 óra,
sárbogárdi református templom
Tompa Mihály u. 44.

Szeretettel hívjuk és várjuk egyháztagjainkat. A választói névjegyzékben szereplõ, szavazati joggal rendelkezõ egyháztagjaink vehetnek részt a szavazáson. Lehetõleg az istentisztelet
elõtt fél órával érkezzenek.
Kovács Csongor

Mindenkit szeretettel várunk!
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

„MOZAIKOK A SÁRBOGÁRDI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBÕL”
címû, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából rendezett kiállítására.
Megnyitó:

2017. október 30-án (hétfõn) 17 órakor a mûvelõdési ház kiállítótermében.
Mindenkit szeretettel várunk!
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GIMIS HÍREK
Õszi túra
Szeptember utolsó hétvégéjén ellátogattunk hazánk egyik csodaszép helyére, a
Bakonyba. Iskolánk tanulói közül közel
negyven fõ választotta ezt a kirándulást a
hétvégi programjának, amit, úgy gondolom, senki nem bánt meg. Kicsik és nagyok
egyaránt boldogan vágtak neki az eleinte
kihívásnak hangzó, majd inkább jó szórakozást nyújtó sétának.
A Gaja-völgyi túrázás volt életünk elsõ
hosszabb gyalogtúrája. 20 kilométeres távot kellett teljesítenünk szinte megállás
nélkül körülbelül 5 óra hossza alatt. Mikor
az erdõ elõtt leszálltunk a buszról, friss levegõ és csendes környék fogadott bennünket. A túrát Bakonynánán kezdtük. Az elsõ megállóhelyünk a Római-fürdõ volt.
Majd nagy emelkedõk és hosszú tisztások
következtek. Utunk felénél a jásdi Szentkutat tekintettük meg, majd két kisebb faluba is kitértünk. Az ottani emberek nagyon kedvesek és segítõkészek voltak. Az
utolsó állomásunk a tési kilátó volt, amely
talán a túra legszebb pontja volt.
Szerencsére az idõ is kedvezett nekünk, így
a hosszú út igencsak jó hangulatban telt. A
fák levelei ezer színben pompáztak, a táj
még enyhe ködben is szép volt. Majd kisütött a nap, és úgy éreztük, újra egy nyári napot élhetünk át. A patak átszelte a területet; amerre a szem ellátott, érintetlen volt
a természet. A vidéken csend honolt, néha

madárcsicsergés vagy egy másik turistacsoport hangja hallatszott csupán.
A társaság hamar összeszokott, lehetõség
nyílt jobban megismerni iskolatársainkat,
akikkel meg is beszéltük, hogy az elkövetkezõ túrákat sem hagyjuk ki. A hosszú út
végeztével mindenki elfáradt. Sosem örültünk még ennyire egy busznak sem. De pár
perccel késõbb mégis volt erõnk még felmenni a Kálvária-dombra. Talán a gyönyörû kilátás vett rá mindenkit, hogy a kirándulást ezzel fejezze be, hiszen magával
ragadó volt a látvány. Ezen az igen neves
búcsújáróhelyen vártunk a kisebbekre,
akik egy rövidebb túraútvonalat teljesítettek ez idõ alatt. Ahogy megérkeztek, látszott az öröm az arcukon. Egyáltalán nem

tûntek fáradtnak. Jó volt azzal a tudattal
elindulni haza, hogy egy újabb kis közösség
tagjai lehetünk. Reméljük, hogy mielõtt
befejezzük az itteni tanulmányainkat, lesz
még alkalmunk ilyen programokon részt
venni.
Minden évfolyamnak szeretettel ajánljuk,
hogy a következõ túrán mindenképp vegyen részt az, aki szeret sétálni, szereti a
természetet és szeretne jól szórakozni egy
egész napon keresztül. Végzõsként az a tapasztalatunk, hogy ez a pár gimnáziumban
eltöltött év nagyon hamar el fog szaladni.
Tehát mindenki használja ki az elõtte álló
éveket hasznosan!
Burján Rebeka, Gál Kinga és
Diósi György 12. a

Apró lépés egy iskolásnak, nagy lépés a Földanyának!
(avagy egy üzemlátogatási nap margójára)
2017. október 12-én a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 6. a osztálya nem a megszokott hétköznapi rutint, az iskolába járást
választotta, hanem kerékpárra ült és elindult a Madarász József Városi Könyvtárba, azután a kislóki hulladéklerakó-telepre és a
sárbogárdi szennyvíztelepre.
Ma már senki elõtt nem titok, hogy az emberiségnek milyen környezeti problémákkal kell megküzdenie a 21. században. Naponta
szembesülünk azzal, hogy a sokszor önzõ, a jövõre nem gondoló életvitelünk milyen visszafordíthatatlan változásokat okoz a
környezetben.
Elég csak a klímaváltozásra, a hulladék elhelyezésének problémájára, a szennyvízkezelésre vagy az élõhelyek eltûnésére,
fajok kihalására gondolnunk. Kirándulásunk célja nem az
volt, hogy csak tanuljunk és beszéljünk róla, miként zsákmányoljuk ki otthonunkat, a Földet, miként tesszük tönkre a természetet és a környezetet, hanem az, hogy saját szemünkkel
lássuk és felismerjük: mind felelõsek vagyunk érte.
Felelõsek vagyunk az otthont nyújtó Földanyáért!
A legfontosabb, hogy mindenki tehet a Földanya megmentéséért, de elsõ lépésként ezt el is kell hinnünk. Nem nevelhetünk környezettudatos gondolkodásmódra, ha mi magunk
nem tapasztaljuk meg személyesen a problémákat és hiszünk
a változásban. A gyerekek ösztönösen tisztelik a természetet
és rácsodálkoznak sokszínû élõvilágunkra. Ezen kirándulás
segített nekik abban, hogy megmaradjon bennük ez az eredendõ képesség, és felnõtté válva is képesek legyenek harmóniában élni a természettel!
Szénási Csaba osztályfõnök
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Hírek az alsószentiváni iskolából
A népmese napja
Évek óta hagyományunk, hogy megrendezzük hagyományos mesedélutánunkat, s idén is így tettünk, Pribék Erika tanító néni vezetése
mellett. Szeptember 30-a, a magyar népmese napja nem véletlenül
került kiválasztásra éppen erre az idõpontra. Ez a nap egyben Benedek Elek születésnapja is, így õrá is emlékeztünk. Idén a járási iskolák
mellett új fenntartónk, a Székesfehérvári Egyházmegye iskoláit is
meghívtuk, akik közül sokan éltek a lehetõséggel, így rekord létszámú
versenyzõ érkezett: 17 csapat, 68 diák mérhette össze tudását a vetélkedõ keretében. A legtöbb csapat, nevezetesen négy, az alapi általános iskolából érkezett, de megtisztelték rendezvényünket többek között székesfehérvári, móri, bicskei, érdi, budaörsi, ráckevei, sárbogárdi és sárkeresztúri versenyzõk is.

7 feladat, többek közt keresztrejtvény Benedek Elek életútja alapján,
fele sem igaz állítások, egérrágta pergamen kiegészítése, szómagyarázó, összekötõsdi, szövegkirakó vártak a versenyzõkre, vagyis változatos kihívások megoldásával ünnepeltük meg a népmese napját. A
tanulók talán a keresztrejtvénnyel birkóztak a leghosszabb ideig (meg
is szórta a csapatok helyezését az itt nyújtott eredmény), de a többi
próbán is igyekeztek jól teljesíteni, hogy a verseny végére igazi hétpróbás mesehõsökké válhassanak.
A nap végén egy kis vendéglátásban is részesültek a csapatok, majd a
versenyzõk végül átvehették kiérdemelt jutalmukat: egyéni, névre
szóló emléklapot/oklevelet, tollat, illetve a helyezettek még egy-egy
jutalomkönyvet is. Harmadik lett a móri Szent Erzsébet rózsái csapat,
második helyezett lett az érdi Mesemanók, a gyõzelmet pedig az
alsószentiváni Okoskodók szerezték meg. Jár a dicséret minden csapatnak, mivel lelkesen szerepeltek és jól felkészültek a versenyre.
Minden gyereknek gratulálunk, nagyon ügyesek voltak, amit a szoros
verseny is bizonyít, ahol egyébként helyezéstõl függetlenül mindenki
nyert: azon túl, hogy ajándék nélkül egy tanuló sem távozott, a közös
délután élményét, ahol a gyerekek rengeteget mosolyogtak, nem lehet pénzen megvenni.
Minden vendégünknek köszönjük a részvételt, de köszönet illeti a felkészítõ pedagógusokat, a verseny megszervezéséért Pribék Erika tanító nénit, a lebonyolításért
az alsószentiváni iskola pedagógusait és a zsûri tagjait.
Gratulálunk mindenkinek,
jövõre ismét szeretettel várunk benneteket!

Állatok világnapja
Az állatok világnapját 1931
óta ünnepelik minden esztendõben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a
nap Assisi Szent Ferencnek,
az állatok védõszentjének halála napja. A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszél-

getett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent
szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élõ, vagy élettelen.
A világnapon ma már nemcsak a vadon élõ állatok, hanem minden állat védelmére felhívják a figyelmet. A haszonelvûségnek sok állat esik
áldozatul, és a kedvtelési állattartás nem mindig alapul a felelõsségen. Magyarországon például évente több százezer „kedvenc” állat
válik kóborrá.
Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi ártatlan életet kioltani, vagy
nyomorúságos körülmények között tartani. Nemcsak az állatok világnapján, de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevõ természetrõl, élõlényekrõl. Akkor kedvenceink is
azt hihetnék, hogy minden nap születésnapjuk van.
Az állatok világnapján nemcsak hagyományos rajzversenyünket rendeztük meg, hanem további elemekkel is színesítettük Assisi Szent
Ferenc névnapját. Tündi tanító néni bibliai tárgyú kutatásra buzdította a gyerekeket: ki tudják-e kutatni, milyen állatok szerepelnek a Bibliában, illetve a nagyobbak meg tudják-e keresni, hogy mely szenteket
ábrázolják együtt gyakran állatokkal?
Boros Tamás tanár úr a délelõtti szünetekben gyakorlati szemléltetõt
tartott a gyerekeknek, akik a kezükbe vehettek olyan ritkaságokat,
mint az oroszlánsörény, a tarajos sül tüskéje, de közelebbi ismeretséget köthettek egy róka koponyájával, levedlett siklóbõrrel, kecskeszarvval, vagy emutollal is. A bemutatót rövid ismertetésekkel is fûszerezte a tanár úr, így remélhetõleg már mindenki tudja, mi a különbség a szarvas és az õz között, vagy a futómadarak tolla és a repülésre alkalmas evezõtollak közt.
Délutánra játékos vetélkedõn mérhették össze tudásukat az osztályok, ahol képrészlet alapján kellett állatokat felismerni, igaz-hamis
állításokat eldönteni, közmondásokat állatokkal kiegészíteni, vagy –
ami a legmulatságosabbnak, de egyben a legnehezebbnek is bizonyult
– lejátszott hangjuk alapján az állatokat felismerni. A vetélkedõ a jó
hangulat mellett a tanulók tudását is gyarapította. Mivel valamennyi
rajz, az összes bibliai kutatómunka, valamint a vetélkedõ összes szereplõje jutalomban részesült, az állatok világnapja közmegelégedéssel zárult.

Október 6.

Ünnepi hagyományunk, hogy október elején megemlékezünk az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hõsi halált halt tábornokairól a mindenkori 5-6. osztály mûsorával. A mûsor elõtt a reggeli ima
során Kanyóné Somogyi Tünde hittanár mondta el a vértanú szó jelentését, amikor elveink mellett akár a halál vállalásával, a vérünk ontásával is kiállunk, tanúskodunk. A tanulók pedig a mûsorban minden tábornok alakját felidézték a kivégzésük elõtt elmondott, vagy
papírra vetett utolsó mondataikkal, valamint azokat az eszméket is
megismerhették a nézõk, amelyekért az életüket áldozták. A mécsesek lángja a szabadságharc valamennyi áldozatáért is világított,
amelybõl egyet a kültéri feszület elõtt is elhelyeztünk ünnepélyesen.
Az 5-6. osztálynak köszönjük az igazán szép elõadást, többi tanulónknak pedig a fegyelmezett, kulturált részvételt!
Kiss Attila igazgató
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ZENGÕ-HÍREK
A komposztálás világnapja
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájában október 10-én ünnepeltük a komposztálás világnapját. Zöld óvoda
lévén különösen fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben már óvodáskorban kialakuljon a természet iránti szeretet és tisztelet, formálódjon a környezetükhöz való pozitív hozzáállásuk.

Október 11-én a pusztaegresi és a sárszentmiklósi erdei ovisok
utaztak erre a helyre. Ezek a gyermekek különösen fogékonyak a
természet szépségeire és változásaira, és érdeklõdnek a természettel kapcsolatos dolgok iránt. Számukra szüleik tették lehetõvé ezt a kirándulást, mi pedig megszerveztük.

A csoportokban a hét folyamán a gyerekek a korosztályuknak
megfelelõen mesék, versek, dalok, alkotótevékenységek segítségével ismerkedhettek meg a komposztálás fontosságával.
A világnapon a gyerekek és a felnõttek zöld pólóba érkeztek az
óvodába – ezzel is szimbolizálva a környezetvédelem fontosságát.
Ezt követõen minden csoport elkészítette a maga alkotásait olyan
alapanyagokból, melyek a komposztálás során felhasználhatók,
újrahasznosíthatók.
Nagyon szép alkotások születtek, melybõl az óvoda udvarán
„minikiállítást” rendeztünk, így a nap folyamán a csoportok és a
szülõk is megcsodálhatták az elkészült mûveket.
Lukács Zsuzsanna, Emperger Jánosné

Erdei ovisok Sukorón
„Amikor az erdõre kimégy, figyelve lépj és lábujjhegyen.”
(Wass Albert: Mese az erdõrõl)

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi és töbörzsöki óvodájából
keltünk útra október 10-én a Pákozd–Sukorói Arborétum és
Vadasparkba néhány „erdei ovis” gyermekkel.

Csodás és tanulságos élményekben volt részünk a nap során. A
VADEX Zrt. szakembere, Kovács Norbert arborétumvezetõ fogadott és kalauzolt el bennünket az arborétumban. A múzeumban a gyermekeket bevonva osztotta meg ismereteit az arborétum és vadaspark területén élõ vízi és szárazföldi élõlényekrõl. A
gyermekek bátran kérdeztek a túravezetõtõl, aki szívesen elégítette ki kíváncsiságukat. A kilátóba felmászva – a tériszonyt legyõzve – gyönyörködhettünk a velencei tájban. Remek kilátás
nyílik a Velencei-tóra, Velencei-hegységre, Pákozdra és a környékre. A közelmúltban kialakított és átadott vadasparkban testközelbõl ismerkedhettek meg a gyermekek az állatokkal: vaddisznókkal, dám- és gímszarvasokkal, muflonnal, erdei õzzel, fácánfélékkel, pulykával. A vadõr mesélt az állatokról és a gondozásukról. A gyermekek nagyon élvezték a túrának ezt a részét is, különösen, hogy a magaslesrõl is megfigyelhették az állatokat. Az arborétum területén igényesen kialakított pihenõhelyeken jóízût
falatoztunk és beszélgettünk a látottakról.
A túra során „kincseket” gyûjtöttünk: lehullott makkot, tobozt,
különféle faleveleket, ágakat, kavicsokat. A természetet járva,
csodálva, figyelve, vigyázva, tisztelve szívtuk magunkba az ismereteket és élveztük a természet szépségeit.
Csodás nap volt! Szeretettel ajánljuk mindenkinek ezt a kirándulóhelyet, mely a táj értékeit megismerve remek kikapcsolódást
kínál.
Mészáros Márta óvodapedagógus

„Járd ki lábam, járd ki most, nem parancsol senki most, jobbik lábam jól vigyázz, mert a balom meggyaláz.”

A Muzsikás együttes Sárszentágotán
A Muzsikás zenekar a „Rendhagyó énekóra MOLban” program keretében a Sárszentágotai Általános
Iskolába látogatott. A magyar népzenérõl tartott rövid ismertetõ után lassú, majd gyors csárdást játszottak. A zenekar tagjai bemutatták a hangszereket:
hosszú furulyát, hegedût, nagybõgõt, tamburát, gyimesi ütõgardont. Sor került több tájegység zenei kultúrájának bemutatására. Az együttessel közösen
énekelték el a résztvevõk a Hej, Dunáról fúj a szél
dalt, végül közös csujogatóval zárult a rendhagyó
óra. Rendkívüli élményt nyújtott a zenekar, fergeteges hangulatban telt el a 45 perc.
Köszönet a MOL-nak, köszönet a Muzsikás együttesnek!
Gerse Ferenc
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KÉK HÍREK
KÉSSEL KÖVETELTE A PÉNZT
Sárbogárdon a rendõrök alig több mint fél óra alatt elfogták azt a
férfit, aki rablást kísérelt meg.

A rendõrségre 2017. október 15-én délután rablási kísérletrõl érkezett bejelentés, amely szerint Sárbogárd–Rétszilas településen,
a Fehérvári út és Bocskai utca keresztezõdésében egy 27 éves sárbogárdi lakostól próbálták elvenni a pénzét. A bejelentõ elmondása szerint az utcán egy férfi késsel a kezében követelte készpénzét, majd menekülés közben a támadó letépte a sértett pólóját. A megadott személyleírás alapján a sárbogárdi rendõrök alig
több mint fél óra alatt a 26 éves V. Eduárd helyi lakost a helyszín
közelében elfogták, és a rendõrkapitányságra elõállították. A
nyomozók rablás kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd bûnügyi õrizetbe vették.

DIÓT AKARTAK LOPNI
Alsószentiván külterületén, a 61-es számú fõút mellett egy földúton észleltek a rendõr járõrök több gyanúsan viselkedõ személyt
2017. október 17-én délután. Az intézkedés során kiderült, hogy a
helyszínen lévõ öt személybõl három férfi az ott lévõ dióültetvény
termését kísérelte meg eltulajdonítani, amikor a rendõrök tetten
érték õket. A 20, 25 és 37 éves férfiakat a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították az egyenruhások, majd meghallgatásukat
követõen szabálysértési õrizetbe vették õket.

„ÉRIK” A VAS IS
Alapról a Fõ utcáról érkezett lopásról bejelentés a rendõrségre
2017. október 17-én reggel. A helyszínen intézkedõ rendõrök elfogtak és elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra két helyi férfit, akik a megalapozott gyanú szerint az egyik ingatlanról
kíséreltek meg különbözõ vasanyagokat eltulajdonítani, amikor a
tulajdonos tetten érte õket. A 19 és 36 éves elkövetõt a nyomozók
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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TOVÁBBRA IS VESZÉLYT
JELENT A MUSTGÁZ
Mustgázmérgezés gyanúja miatt kérték a tûzoltók segítségét október 7-én,
szombaton. Egy székesfehérvári borospincében egy férfi rosszul lett, elvesztette az eszméletét. A megyeszékhely hivatásos tûzoltóinak kiérkezése elõtt a sérültet felhozták a pincébõl. A mentõszolgálat tájékoztatása szerint a férfi valószínûleg mustgázmérgezést szenvedett. Bár a szüreti idõszak
a végéhez közeledik, a zárt borospincékben a must erjedésébõl keletkezõ
szén-dioxid veszélyével továbbra is számolni kell.
A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen egyszerû
szén-dioxid, ami a gyümölcs erjedése (a cukor alkohollá alakulása) során
keletkezik. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegõnél másfélszer nehezebb
gáz, amely zárt térben a levegõt kiszorítva a padló szintjétõl tölti fel a helyiséget. A szén-dioxid önmagában nem mérgezõ, de mivel kiszorítja a levegõt a pincébõl, oxigénhiányos környezetet hoz létre. A mustgáz miatti oxigénhiány szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos
halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék szellõztetésével, illetve
szén-dioxid-érzékelõk telepítésével megelõzhetõk. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenõrzi a pince
biztonságát. Fontos azonban, hogy a gyertyát ne a vállmagasságban, elõre
kinyújtott kezében tartsa a pincébe igyekvõ, hanem eressze derékmagasság alá. A legegyszerûbb megoldás egy lapátra, vagy más kerti szerszámra
helyezett mécsest, gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben a láng
kialszik, akkor nincs elegendõ oxigén a pincében, azonnal el kell hagyni a
helyiséget.
A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sûrített levegõs légzõkészülékben
lehet biztonságosan bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet
észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók segítségét!

A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS
MEGELÕZHETÕ
Az elmúlt évek során egyre többen ismerték fel a szén-monoxid veszélyeit
és sokan szereltek fel otthonukban a veszélyes gáz kimutatására alkalmas
érzékelõt. Bár a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy gyakoribb a
szén-monoxid-érzékelõ használata, mégis történnek mérgezések és tragédiák a „csendes gyilkos” miatt. De mi vezethet a szén-monoxid jelenlétéhez, és miként elõzhetõk meg ezek a helyzetek?
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelõ-,
fûtõberendezés meghibásodhat. A zárt térbe visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az emberekre és a
háziállatokra. A rosszul bekötött eszköz nagy eséllyel gyakrabban elromlik,
sûrûbben kell javíttatni és rövidebb idõ alatt tönkremegy, így jóval több
pénzbe is kerül. Mindez megelõzhetõ, ha a tervezést és a kivitelezést is
szakemberre bízzuk.
A nyílászárók cseréjekor figyelni kell a megfelelõ szellõzés biztosítására, hiszen a levegõ-utánpótlás hiányában a kéményen keresztül visszaáramlik az
égéstermék. A legtöbb baleset a fürdõszobákban következik be, mert ott a
legzártabb a szigetelés. Egy résszellõzõ beépítésével biztosítható a megfelelõ mennyiségû levegõ.
A mûszaki felülvizsgálat és ellenõrzés fontos feltétele a fûtési rendszer biztonságos mûködtetésének, hiszen idõben kiderül, ha valamilyen karbantartási, vagy javítási munkára van szükség. Rendszeresen ellenõriztessük berendezéseinket szakemberrel és engedjük be otthonunkba a lakossági sormunkát végzõ kéményseprõt.
A nem rendeltetésszerû használat következtében jelentõs anyagi kárral és
esetenként súlyos sérülésekkel járó tûzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka
a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan
égéstermék-elvezetõ rendszerben, amelyben hulladékot, vagy nem megfelelõ tüzelõanyagot égetnek, az elzáródott kéménybõl pedig a mérgezõ
anyagok visszaáramolhatnak a lakótérbe. Ezek a veszélyforrások a megfelelõ használattal teljes mértékben kiküszöbölhetõk.
A biztonságot segíti a megfelelõ minõségû és megbízhatóan mûködõ
szén-monoxid-érzékelõ is, amelyet a tüzelõ-, fûtõberendezés közelében
célszerû elhelyezni. Mivel a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért
csak ezek a mûszerek képesek jelezni a mérgezõ gáz jelenlétét. Vásárlás
elõtt mindig tájékozódjunk, mely termékek megbízhatóak, és kérjük szakember segítségét.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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NAGYMAMA RECEPTJEI
VIRSLIS KARFIOL SAJTSZÓSSZAL
Hozzávalók: 250 g karfiol, 50 g virsli, 1 tk
vaj (+kevés a forma kikenéséhez), 0,5 ek finomliszt, 125 ml tej, 75 g cheddar sajt, só,
bors és szerecsendió ízlés szerint.

A karfiolt rózsáira szedjük, megmossuk,
sós vízben kb. 10 percig fõzzük, leszûrjük.
Egy tûzálló edényt kevés vajjal kikenünk,
beletesszük a karfiolt. Rászórjuk a gyûrûkre vágott virslit. A vajat egy edényben felforrósítjuk, rászórjuk a lisztet, világosra pirítjuk. Felöntjük a tejjel, felfõzzük, és kb. 5
percig fõzzük. A mártást sóval, borssal és
szerecsendióval ízesítjük. Hozzáadunk a
reszelt sajtból kb. 50 g-ot, és felolvasztjuk
benne, majd a karfiolra öntjük. Megszórjuk a maradék sajttal. Betoljuk a 200 fokra
elõmelegített sütõbe, és kb. 15 perc alatt
megsütjük.

DUPLA SAJTOS
RAKOTT PADLIZSÁN
Hozzávalók: 3 db padlizsán (hosszanti, 5
mm-es szeletekre vágva), 4 közepes db paradicsom (5 mm-es szeletekre vágva), 10
dkg parmezán sajt, 40 dkg mozzarella (4
közepes bogyó), 1 csokor bazsalikom, 1 db
tojás, 2 gerezd fokhagyma, 1 közepes vöröshagyma, 25 dkg konzervparadicsom
(darabolt), 2 ek sûrített paradicsom, só,
bors, oregano ízlés szerint.

A zöldségeket mossuk meg és szeleteljük
fel õket. A padlizsánt sózzuk meg, és hagyjuk, hogy kieressze a kesernyés levét. Ez kb.
10 perc, utána mossuk le és papírtörlõvel
törölgessük át. A fokhagymát a kés lapos
felével zúzzuk össze és vágjuk kisebb darabokba, a vöröshagymát kockázzuk. A sütõt
melegítsük elõ 180 fokra. Egy tûzálló tálat
kenjünk ki olívaolajjal és tegyük félre. Egy
kisebb serpenyõben melegítsünk össze 4
evõkanál olívaolajat két a gerezdnyi zúzott
fokhagymával, szórjuk hozzá a kockázott
vöröshagymát és pároljuk össze vele. Ez
kb. 3 perc, utána öntsük hozzá a darabolt
konzervparadicsomot, és gyakori keverés
mellett fõzzük össze vele úgy 8-10 percig.
Kicsit sûrûsödjön össze. A végefelé adjuk
hozzá a paradicsompürét, sózzuk, borsozzuk, szórjunk hozzá szárított oreganot,
majd a legvégén keverjük hozzá a tépdelt
bazsalikomleveleket. Keveset hagyjunk belõle a díszítéshez. Miközben rotyog a paradicsomszósz, tegyünk a tûzhelyre egy másik, nagyobb serpenyõt. Hevítsük fel, majd
3-4 szeletenként, ahogy belefér, olívaolajon pirítsuk meg a padlizsánszeleteket
mindkét oldalukon úgy 5-5 perc alatt. Egy
papírtörlõre szedjük õket, hogy a felesleges olajat leszárítsuk róluk. Amikor elkészültünk a padlizsánsütéssel, akkor jöhet a
kiolajozott tál. Ebbe fektessünk egy sor
padlizsánt, öntsünk rá pár kanál paradicsomszószt, egy sor szeletelt paradicsomot,

egy sor szeletelt mozzarellát, szórjuk meg
reszelt parmezánnal. Ezt a folyamatot folytassuk, amíg az alapanyagok el nem fogynak. A rakottas tetejére mindenképpen
parmezánszórás, a „nyakába” pedig egy
felvert tojás kerüljön. Tegyük a rakott padlizsánt az elõmelegített sütõbe kb. 20 percre, amíg a teteje szép aranybarna lesz. Tálalás elõtt feltétlenül hagyjuk hûlni legalább
20-25 percig, ha kibírjuk, akkor akár egy
órát. Melegítve akár másnap is ehetjük, akkor a legfinomabb! Jó étvágyat hozzá!

KEKSZTORTA
Hozzávalók: 40 dkg háztartási keksz
(négyszögletes), 25 dkg vaj (puha), 20 dkg
cukor, 2 db tojássárgája, 3 dkg cukrozatlan
kakaópor, 3 dl feketekávé (erõs), 2 ek rum.

A cukorral elkeverjük a kakaót és a két tojássárgáját, hozzáadunk 1 dl kávét és gõz
fölött sûrûre fõzzük, majd félretesszük hûlni. A vajat habosra keverjük és a kihûlt
masszát hozzáadva jól összekeverjük. 2 dl
kávéba beleöntjük a rumot, majd belemártogatjuk a kekszeket, hosszúkás tálra rakjuk úgy, hogy 3x8 keksz legyen az elsõ sor.
Ezt a sort megkenjük a krém 1/4-ével és rátesszük a következõ sor kávéba mártogatott kekszet, megint krém, majd megint
keksz következik. 4 sor magas lesz, a tetejét
megkenjük a maradék krémmel és díszíthetjük reszelt csokoládéval. Egy napra betesszük a hûtõbe.

Bozsik-torna jó idõben
Mezõfalva, Sárosd, Szabadegyháza, Nagylók, Sárszentágota, Sárbogárd U7, U8, U9-es játékosai mérkõztek meg egymással vasárnap
délelõtt a Sárbogárd SE pályáin. A kis csapatok egy órában több meccset is lefolytattak, vándorolva a pályák közt. A szélrõl a hozzátartozók biztatták a labdarúgókat. Nemcsak hagyományos foci zajlott, hanem volt olyan is, hogy négy kapura lehetett vinni a labdát, fejlesztve ezzel is az ifjú sportolók taktikai érzékét, ügyességét, koncentrációját. A napsütéses, meleg idõben kellemesen elfáradtak, megéheztek, megszomjaztak a gyerekek. A kitartásért minden gyerkõc csokit kapott, és minden csapatból kiemeltek az edzõk egy-egy játékost, bátorítva ezzel is mindenkit a további játékra.
HKV
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság
I. forduló
Sárkeresztúr Kike–
FDL Kft. 0-1 (0-0)
Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Hajdinger, Böröndi, Jancski.
Csere: Kristóf, Müller, Visi R.
FDL Kft.: Farkas – Rehák, Pap, Lakatos,
Bor.
Csere: Ellenbruck, Papp.
1. perc: tapogatódzó játék mindkét csapat
részérõl. 2. perc: nagy helyzetet hagyott ki
az FDL Lakatos révén. 3. perc: Bor lõtt kapu mellé. 4. perc: Jancski sem találta el a
kaput. 5. perc: Rehák szabadrúgása Kristófról vágódott le. 7. perc: Visi J. rossz
ütemben futott ki kapujából, Lakatos ismét hibázott, nem tudta kihasználni az
adódó helyzetet. 8. perc: Lakatos cselezett,
a kapu fölé lõtt. (Nagy helyzet volt!) 9.
perc: Hajdinger lövése kerülte el a kaput.
10. perc: Hajdinger csõrös lövése gyengére
sikerült. 11. perc: Müller lövése túl gyengére sikeredett. 12. perc: Bor elfektette a
kapust, másodszorra Visi J. megfogta. Ez
is helyzet volt! 13. perc: Barabás lõtt kapu
fölé. 14. perc: Szauervein jól eltalált lövését védte Farkas. Hajdinger átadását
Böröndi lõtte fölé. 15. perc: Bor estében
kapu mellé pöckölte a labdát. 17. perc:
Rehák lövését védte Visi J. 18. perc: Bor
szabadrúgása a sorfalról vágódott le. 19.
perc: Ellenbruck lövését Visi J. lábbal hárította szögletre. 21. perc: Lakatos lövését
védte Visi kapus. 22. perc: Kristóf lövése
Lakatosról ment szögletre. Kristóf lövése
alig ment kapu mellé. 23. perc: Kristóf lövése a kapufáról ment ki. 24. perc: Jancski
lövését Farkas szögletre ütötte, 26. perc:
Rehák lövése Visi J. lábáról szögletre vágódott. 32. perc: Ellenbruck lövését Visi J.
hárította. Újabb szöglet Lakatos lövése
után. 34. perc: Lakatos lövése a felsõ kapufáról vágódott alapvonalon kívülre. 35.
perc: Jancski lövését Farkas szögletre
tolta. 36. perc: Rehák kilõtte a hosszú felsõt, 0-1. 39. perc: Müller nagy helyzetben
lyukat rúgott, oda az egyenlítés.
Góllövõ: Rehák.
Nehezen született meg a gyõztes gól, mely
eldöntötte a három pont sorsát.

Sárszentágota Öfi–Spuri
4-1 (2-1)
Sárszentágota Öfi: Fekete Sz. – Kuczi,
Márton, Apolczer, Fövenyi.
Csere: Fekete R.
Spuri: Huszár – Imre, Kiss, Fésû, Bereczki.

Csere: Banda, Bozsoki, Zámbó.
2. perc: Kiss lövését védte Fekete Sz. 3.
perc: Márton lõtt kapu mellé. 8. perc:
Bereczki lövése akadt el a védõkön. 9.
perc: Imre lövése kerülte el a kaput. 11.
perc: Imre magasan a kapu fölé lõtt. 12.
perc: Bereczki szerezte meg a vezetést,
0-1. 13. perc: Márton lövését Huszár a mezõnybe rúgta. 14. perc: Márton felpattanó
emelését Huszár a saját kapujába segítette, 1-1. Öngól! 16. perc: Fövenyi lövését
Huszár szögletre rúgta. 17. perc: Kiss lövését Farkas Sz. szögletre védte. 18. perc: Fövenyi, majd Imre lövését védték a kapusok.
19. perc: Kuczi megszerezte csapatának a
vezetést, 2-1. 21. perc: lábról lábra szállt a
labda, Apolczer lövése a hosszú sarokban
kötött ki, 3-1. Szép támadás volt! 24. perc:
támadgatott a Spuri, de az Öregfiúk támadásai veszélyesebbek voltak. 27. perc: Fövenyi lövése Huszár lábai között erejét veszítette. 30. perc: Márton lövése Bandáról
vágódott szögletre. 31. perc: Imre emelése
hosszú, Zámbó nem érte el. 32. perc: Kuczi
nagy gólhelyzetet hagyott ki! 33. perc: Fövenyi újabb nagy helyzete maradt kihasználatlan! 33. perc: Bereczki lövését védte
Farkas Sz. 36. perc: Huszár feleslegesen
jött ki kapujából, Márton szerelte, lövése
az üresen maradt kapuba talált, 4-1. 38.
perc: Imre lövése Farkas Sz.-rõl szögletre
pattant. 39. perc: Kiss átadását Imre a
kapu fölé vágta.
Góllövõk: Huszár (öngól), Kuczi, Apolczer, Márton, illetve Bereczki.
Nagyon idény eleji formában játszott a
Spuri!

Dream Team–
Bogárd Junior 5-4 (2-1)
Dream Team: Hajdu – Kiss, Bognár J., Simon, Mondovics.
Csere: Bognár R., Kovács, Rozgonyi, Varga
Cs.
Bogárd Junior: Varga Z. – Szakács, Bor P.,
Farkas II., Lénárt.

Csere: Alland, Boros, Farkas I., Stadler,
Szunyogh.
1. perc: kezdés után Farkas II. máris betalált, 0-1. 5. perc: Simon szögletbõl egyenlített, 1-1. 6. perc: Simon átadásáról Mondovics lemaradt. 7. perc: Kiss lövése Varga Z.
kezérõl szögletre perdült. 8. perc: Barabás
közelrõl fejbe találta Varga kapust. 9.
perc: Rozgonyi szerezte meg a vezetést,
2-1. 12. perc: Simon lövése Vargáról a mezõnybe pattant. 14. perc: Mondovics cselek
után a kapu mellé durrantott. 15. perc:
Lénárt csúnyán a kapu mellé lõtt. 16. perc:
Bognár J. lövését Varga fogta. A kidobott
labdát Lénárt a kapu fölé emelte. Jó észrevétel volt! 18. perc: Kiss lövése Szakácson
irányt változtatva került a mezõnybe. 19.
perc: Lénárt lövését védte Hajdu. 21. perc:
alig kezdõdött el a második játékrész,
Mondovicshoz került a labda, estében továbbított a kapuba, 3-1. 22. perc: Rozgonyi
jól eltalált lövése kötött ki a kapuban, 4-1.
22. perc: Farkas I. szögletbõl a kapufát találta telibe, a labda a mezõnybe csorgott.
24. perc: Bor nagy helyzetben Hajduba lõtte a labdát. Nagy helyzet volt! 25. perc:
Farkas II. lövését Hajdu szögletre tenyerelte. 27. perc: Farkas I. sorban cselezte ki
a Dream játékosait, lövése elkerülte a kaput. 28. perc: Kiss cselek után lövésre szánta el magát, a labda a hálóban kötött ki,
5-1. Eldõlni látszott a mérkõzés, de a Junior nem adta fel! 31. perc: Bor alig lõtt a kapu mellé. Jött a Junior roham! 33. perc:
Lénárt lövése talált utat a kapuba, 5-2. 34.
perc: Farkas II. lövését Hajdu Lénárt elé
ütötte, aki a kapuba talált, 5-3. Támadott a
negyedikért a Junior! 36. perc: Farkas II.
lövésébe Hajdu belekapott, a labda szögletre vágódott. 38. perc: Lénárt újabb gólt
szerzett, 5-4. Az utolsó 2 percben már nem
változott az eredmény! Késõn ébredtek a
Juniorok!
Góllövõk: Simon, Rozgonyi 2, Mondovics,
Kiss, illetve Farkas II., Lénárt 3.

Légió 2000, Agro Natur–
Twister Galaxy 8-2 (4-1)
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Magyar, Virág, Nyul.
Csere: Palotás, Kelemen.
Twister Galaxy: Bognár – Németh, Kaló,
Barabás, Budai.
Csere: Balogh, Killer, Márkus, Szántó.
1. perc: Nyul lövése Bognár kezében dadogott. 2. perc: Kaló sarokkal próbálta kapuba juttatni a labdát. 3. perc: Magyar tört
elõre, lövése a kapufáról ment ki. 5. perc:
megszerezte a vezetést a Twister Németh
lövésével, 0-1. 6. perc: Palotás kétszer is
mentett a kapu elõterében. 7. perc: Virág
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lábáról szedte le a labdát Bognár. 8. perc:
Killer lõtt mellé. Higgyék el, most nem topogott! 10. perc: Nyul szögletébõl Tóth
szerzett gólt, 1-1. 12. perc: Budai átadását
gólhelyzetben Barabás kapu mellé lõtte.
14. perc: Virág lõtt kapu fölé. 16. perc: Palotás lövése kerülte el a kaput. 18. perc:
Nyul szerezte meg a vezetést csapatának,
2-1. 19. perc: Németh kapásból lõtt kapu
mellé. Nem sok hiányzott az egyenlítéshez! 20. perc: váratlanul a Légió lõtt újabb
gólt, Nyul tisztán vette át Virág átadását,
aki tovább növelte az elõnyt, 3-1. A következõ támadásnál Bognár kiejtette a labdát
(nagy kapushiba), Virág köszönte, emelése után 4-1. 22. perc: Magyar lövése kerülte el a kaput. 23. perc: Budai hibázott a kapu elõterében. 24. perc: Magyar próbálkozott távoli lövéssel, 26. perc: Budai lõtt
mellé. A másik kapunál Márkus és még
nem volt vége. Márkus szabadrúgása Virágról vágódott szögletre. 27. perc: Magyar a saját térfelérõl, a kapu elõterébõl
emelt lágyan a Twister kapujába, 5-1. Kapus, hol voltál? Bognár megint hibázott,
Virág növelte az elõnyt, 6-1. 29. perc: Márkus lövése a kapu fölött landolt. 31. perc:
Virág lövése kapu fölé. 34. perc: egy támadás után Budai szépít, 6-2. 35. perc: Kaló
szabadrúgását Horváth szögletre tenyerelte. 36. perc: Nyul tisztára játszotta magát,
növelte az elõnyt, 7-2. 38. perc: szöglet
után megint Bognár hibázott. Ezt Virág
használta ki, beállítva a mérkõzés végeredményét, 8-2.
Ez nem Bognár kapus napja volt!
Góllövõk: Tóth, Nyul 3, Virág 3, Magyar,
illetve Németh, Budai.

Tabella
1. Légió 2000,
Agro Natur
2. Sárszentágota Öfi.
3. Dream Team
4. FDL Kft.
5. Sárkeresztúr Kike
6. Bogárd junior
7. Spuri
8. Twister Galaxy
9. Extrém

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

-

1
1
1
1
-

8:2
4:1
5:4
1:0
0:1
4:5
1:4
2:8
-

3
3
3
3
0
0
0
0
-

Góllövõlista
1. Nyul István, Virág Zsolt – Légió 2000,
Agro Natur; Lénárt György – Bogárd Junior 3-3-3 találattal.
Gróf Ferenc
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SÍC – hírek, eredmények

CSAPAT OB-N
II. HELYEZÉS

A Magyar Íjász Szövetség rendezésében október 14-én került lebonyolításra a 2017. évi
Pályaíjász Csapat OB, melyen egyesületünk most csak egy csapattal vett részt. A csapat
tagjai Katona Alex, Széplaki Zoltán és Gilicze László.
Felnõtteknél a 70 m-es rangsoroló versenyen Katona Alex 2., Széplaki Zoltán 4., Gilicze
László 60 m-en a szenioroknál 1. helyen végzett. Három versenyzõnk összesített köreredményével a csapatok között másodikként rangsoroltak. A csapatok kieséses versenyében egyesületünk a MALÉV SC-vel döntõzött, ahol az ellenféltõl csak egy pontot
tudtunk rabolni, de igazán megszorítani nem tudtuk õket. Végeredményben 5:1
arányban maradtunk alul és lett mienk a dobogó 2. foka.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat, olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen, rólunk többet megtudhattok és tájékozódhattok
a sic.hupont.hu oldalon.
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CSUPA-CSUPA GYÕZELEM
Riadás után rianás

Félgõzzel is siker

Sárbogárd–Baracs 3-1 (0-1)

Sárbogárd U19–Velence U19
2-0 (2-0)

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Nagy
Á., Tóth Zsolt, Hegedûs, Gulyás–Kovács,
Bezerédi, Boros, Gráczer, Laták, Krajcsovics.
Cserék: Bernáth, Gráczer Bálint, Lajtos,
Németh, Nagy K., Horváth, Kovács.
Vezetõedzõ: Viktor Ferenc.
Baracs: Tóth – Fülöp, Rezes, Bartók, Horváth, Éliás, Czifra, Badi, Szili, Nagy, Varga.
Cserék: Pék, Sebestyén, Szurma, Juhász, Balogh.
Vezetõedzõ: Gyalus Zoltán.
A mérkõzés elsõ percétõl a Sárbogárd sorra vezette támadásait. A vendégek védelme sikeresen hárított és a kapuban Tóth N.
bravúros védéseivel akadályozta meg a hazai gólszerzést. A hatodik percben Gulyás–Kovács szöglete után a vendégek
megszerezték a labdát, és a villámgyors ellentámadást Hegedûs Gy. büntetõterületen belül szabálytalanul állította meg. A
11-est Bartók B. a kapu bal oldalába lõtte,
0-1. A gól után a hazaiak kapujához szegezte ellenfelét. Szögletek, kimaradt ziccerek, Tóth N. káprázatos védései a félidõ
végéig. A szervezett védelmet nem tudta
feltörni a Sárbogárd. A szünet után kettõs
cserét határozott el Viktor Ferenc, a hazaiak mestere. Horváth Á. és Gráczer Bálint
beállítása remek húzásnak bizonyult. Felpörögtek az események és a 49. percben
Gulyás–Kovács G. jobbról beívelt szögletét Gráczer Bálint 6 m-rõl a kapu közepébe lõtte, 1-1. Az 52. percben ismét hasonló
a szereposztás. Gulyás–Kovács G. jobbról
beívelt szögletét Gráczer Bence 6 m-rõl a
léc alá fejelte, 2-1. A baracsiak csak a védekezésre összpontosítottak és igyekeztek elkerülni a további gólokat. A bogárdiak felszabadult játéka a 62. percben újabb gólt
eredményezett. Horváth Á. a felezõvonalnál kapott labdát keresztbe lõtte a jobb oldalon induló Gráczer Bálintnak, aki a védõt lefutva 15 m-rõl a kapufát érintve a bal
alsó sarokba bombázott, 3-1. A kétgólos
elõny birtokában sem lankadt a hazaiak támadókedve és csak a vendégkapus nagyszerû teljesítményének köszönheti csapata
a nagyobb arányú vereség elkerülését. Az
elsõ félidei riadás után a második játékrészben jött a rianás: megtört a jég, és a hazai csapat gyõzelmével javított az itthoni
mérlegen.
Jók: Laták B., Gráczer Bálint, illetve Tóth
N.

Sárbogárd: Brúzsa – Kiss, Horváth, Vagyóczki, Petõ, Simon, Gyökér, Molnár,
Husvéth, Luczek, Demeter.
Cserék: Deák, Kisari, Ambrózi, Erdélyi, Barabás, Bruzsa.
Vezetõedzõ: Pajor László.
Velence: Hajdú – Kovács, Mocsári, Papp,
Németh, Bakonyi, Urschler, Kocsis, Juhász, Lendvai, Török.
Cserék: Szilágyi, Tóth, Horváth, Kaszab,
Dániel, László.
Vezetõedzõ: Serhók.
Azonnal magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat és a vendégek kapusa –
már az elsõ percekben – bravúros védéseinek köszönhetõen menekült meg a góloktól csapata. Luczek R. beívelt szabadrúgását Demeter D. 3 m-rõl Hajdú T. kezébe
emelte. Molnár M. kiugrása után kapujából jól kimozdulva lábbal hárított. A 9.
percben Molnár M. átadásával Horváth
Zs. két védõt átjátszva kilépett és 15 m-rõl
a jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. Továbbra is a
Sárbogárd irányította a játékot és a 15.
percben szép támadást vezetve megszerezte a második gólt. Luczek R. átadását Molnár M. átvette, és a jobb oldalon felfutó
Horváth Zs. elé tálalt. Az alapvonalról belõtt labdára Gyökér K. érkezett, és közelrõl a hálóba passzolt, 2-0. A két gyorsan
szerzett gól magabiztossá tette a hazaiakat
és a mérkõzés végéig már „elfeledkeztek”
a gólszerzésrõl. A második félidõben
enyhe velencei fölény és mindkét oldalon
elpuskázott gólszerzési lehetõségek után
az eredmény nem változott.
Jók: Horváth Zs., Vagyóczki P., illetve
Hajdú T.

Az elsõ felvonás
Enyingen
Enying Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
2-4 (1-3)
Enying: Varga – Szabó, Katona, Balogh,
Pudelka, Horák, Csány, Fehér, Paluska,
Trencsányi, Vas.
Cserék: Kizlinger, Rohanczi, Turi, Kovács,
Schwarcz, Horváth, Barta.
Sárbogárd: Tóth I. – Szikszai, Kiss, Tóth
A., Fekete, Deák, Killer, Kassai, Kelemen,
Nedoba, Tórizs.
Cserék: Derecskei, Horváth.
A szombat délután lejátszott mérkõzésen
a vendégcsapat már a 9. percben vezetéshez jutott. Deák G. 23 m-rõl jól eltalált szabadrúgása talált utat a kapuba, 0-1. A 14.
percben két gólra növelte elõnyét a Sárbogárd. Tórizs A. átadását Killer G. a tizenhatoson átvette és remek mozdulattal te-

kerte a hosszú sarokba, 0-2. A 18. percben
Paluska K. góljával szépítettek a hazaiak,
1-2. A gyors gólváltást követõen a vendégek veszélyeztettek és Kassai N. kétszer is
helyzetbe került. A félidõ 39. percében ismét Tórizs A. és Killer G. összjátéka után
került a labda Varga S. kapujába. Killer G.
a belõtt labdát értékesítette, 1-3. A második játékrész közepén, a 60. percben Tórizs
A. átjátszotta az enyingi védelmet és a kapust is kicselezve gurított az üres kapuba,
1-4. A megnyugtató elõny a 70. percig tartott. Turi J. góljával felzárkózott a hazai
csapat, 2-4. Az utolsó tíz percben a vendégek az eredmény tartására rendezkedtek
be, és ez meghozta a sikert.

A második felvonás
Enyingen
Enying U16–Sárbogárd U16 1-5 (0-1)
Enying: Elek – Gáncs, Kelemen, Vas, Fehér, Lakatos, Szalai, Bálint, Harta, Stegmann, Széles.
Sárbogárd: Deák – Horváth A. R., Suhajda, Sohonyai, Gábris, Erdélyi, Bruzsa T.,
Biró, Horváth B., Deák, Lengyel.
Cserék: Bruzsa B., Varga.
A vasárnap délelõtti matiné a második fellépés volt az enyingi arénában. Az elsõ félidõben mindkét csapat a szervezett védekezés fontosságát tartotta szem elõtt. Mezõnyjáték alakult ki, és a kapuk nem kerültek veszélybe. A 29. percben az ügyeletes
gólszerzõ, Gábris R. góljával megszületett
a vezetés, 0-1. A második játékrészben már
a vendégek támadásai okoztak gondot a
hazai védelemnek. A 49. percben Sohonyai Gy. megduplázta a sárbogárdi gólok
számát, 0-2. Az Enying az 52. percben Fehér B. góljával visszajött a mérkõzésbe,
1-2. A bekapott gól felrázta a bogárdi fiúkat és az 58. percben Erdélyi A. találatával
1-3. A sorozatos vendégtámadások után a
68. percben Varga M. Cs. is betalált Elek
Gy. B. kapujába, 1-4. A mérkõzés hajrájában, a 77. percben Gábris R. gólja jelentette a végeredményt, 1-5. A kevésbé látványos játék ellenére a második félidõben
már jöttek a gólok és a megérdemelt gyõzelem.

Hétfõi zárásként
Sárbogárd U14–Szabadegyháza U14
3-2 (2-1)
Sárbogárd: Derner – Bögyös, Palotás, Szalai, Bruzsa, Varga, Bögyös, Gyökér, Deák.
Cserék: Hollósi, Suplicz, Boda, Csõgör,
Tóth, Tóth.
Szabadegyháza: Bolla – Dindli, Gallai,
Kovács, Bihácsi, Szaniszló, Dankó, Horváth, Vigházi.
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Cserék: Palóka, Paksi, Borsos, Kelemen,
Paksi, Ullmann.
Végre hazai pályán egy nívósabb ellenfelet
fogadhattunk, de mi számítottunk a mérkõzés favoritjainak. A 3. percben álomszerûen indult a mérkõzés, Varga M. ellenfelét megverve lógott meg a bal oldalon,
visszagurított labdáját Deák Soma lekezelte és a kapuba bombázta. Ezután több lehetõségünk is akadt, de a nem megfelelõ
koncentráció miatt ezeket elhibáztuk.
Ahogy az lenni szokott a fociban, ezt az ellenfél megbosszulta, amikor védõink mögé bekerülve ziccerben bravúrral hárított
Derner, de a kipattanót kétszeri felszabadítás után is visszajuttattuk eléjük, amit
már nem hibáztak el. Az egyenlítést követõen fölénybe tudtunk kerülni, Hollósi
Bence lépett meg a jobb oldalon, lapos beadásába kapusuk csak lábbal belekapni tudott, a felpörgõ labdát pedig Deák Soma
az üres kapuba fejelte. A szünet után gyorsan gólt tudtunk szerezni, amivel már kétgólos volt az elõnyünk. Bruzsa Balázs indította laposan a védõk mögé Hollósit, aki
mindenki lefutva begyalogolt a kapuig és
az elfekvõ kapus mellett a kapu jobb oldalába gurított. Ezután a fellazuló védelem
ellen több ziccerünket is a kapusba rúgtunk, de az õ erejükbõl is már csak egy közeli szabadrúgásból való szépítõgólra futotta.
23-án az õszi elsõségért utazunk Ercsibe,
az 1. és 2. helyezett csatájára.

A hétvége sportmûsora
2017. október 21. (szombat)
10.00 óra: Polgárdi U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., Polgárdiban)
14.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Aba-Sárvíz Öregfiúk (Sárbogárdon)
2017. október 22. (vasárnap)
10.00 óra: Sárbogárd U16–LMSK U16
(Sárbogárdon)
14.30 óra: Sárbogárd II.–Rácalmás (megyei II. o., Sárbogárdon)
14.30 óra: Agárd-Gárdonyi Gyógyfürdõ–
Sárbogárd (megyei I. o., Agárdon)
2017. október 23. (hétfõ)
15.00 óra: Ercsi U14–Sárbogárd U14 (Ercsiben)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

SPORT
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Nem sikerült javítani
Martonvásáron
Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd 25-19 (14-10)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 4. forduló.
Vezette: Csorba–Köllõ, nézõszám: 160 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Szabó J. Zs., ifj. Bodoki, Rehák , Pluhár, Goldberger, Kaló.
Cserék: Suplicz, Várady–Szabó, Aranyos A., Aranyos Á.
Edzõ: Bodoki György.
Az elmúlt hétvégén újabb rangadó várt csapatunkra. Ezúttal a nagy célokat szövögetõ
Martonvásár otthonában vendégeskedtünk. Itt volt a lehetõség kijavítani az Ercsi ellen
elszenvedett vereséget.
Egész jól kezdtük a találkozót. Sohár Máté a kapuban bravúrokat bemutatva, valamint
Bodoki György átlövésgóljaival 10 perc játék után 2 góllal vezettünk. Az elsõ játékrész
további szakaszában alább hagyott a lendületünk. Támadásban pontatlanná váltunk, sõt
lövõhelyzetekig is nehezen jutottunk el. Megingásunkat a hazaiak kíméletlenül kihasználták és a szünetig elhúztak 4 találattal.
A folytatásban az elsõ 6-7 perc úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Védekezésben elkaptuk a fonalat és fel is jöttünk 2 gólra. Azonban innentõl kezdve ismét elszakadt valami. Pontatlan, elkapkodott lövések, statikus támadójáték jellemezte a csapatot. Hiába
küzdöttünk, ami inkább küszködésbe ment át, nem tudtunk átlépni saját árnyékunkon.
A vége elõtt 8-10 perccel lehetett érezni, hogy nem tudunk visszajönni már a meccsbe.
Ismét egy rossz szájízû, 6 gólos vereség a vége.
Ez a hétvége sem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Immáron zsinórban a második
alkalommal lõttünk 19 gólt egy mérkõzésen. Ilyen támadó-teljesítménnyel szinte senkit
nem lehet legyõzni. Nem jár úgy a labda, ahogy szeretnénk, és nehezen jutunk el helyzetekig is. Egyre jobban érezzük Horváth Isti játékának a hiányát jobb átlövõben, az õ 6-7
gólja és 3-4 gólpassza úgy hiányzik jelen pillanatban, mint egy falat kenyér. Pótlását türelmesebb és fegyelmezettebb játékkal lehetne sanszunk pótolni. Az elõttünk álló hétvégén
fontos lenne gyõzni, hogy helyre billenjen mindenki önbizalma, valamint nagy szükségünk lenne a két pontra is. Reméljük, minél többen kijönnek szombaton biztatni a
csapatot ebben a nehéz helyzetben!

2017. október 21. (szombat) 19 óra: VAX KE Sárbogárd–Velencei SE.
Tabella
1. Ercsi SE

4

4 0 0

113

83

30

8

2. Martonvásári KSE

3

2 0 1

78

69

9

4

3. Rácalmás SE

3

2 0 1

70

71

-1

4

4. Bicskei TC

4

2 0 2

87

89

-2

4

5. VAX KE Sárbogárd

3

1 0 2

63

70

-7

2

6. Velencei SE

3

0 0 3

61

70

-9

0

7. Móri KSC II.

2

0 0 2

47

67 -20

0

A 4. forduló további eredményei:
Ercsi–Mór II. 45-26 (20-12), Bicske–Rácalmás 22-23 (11-12)
Rehák Tamás

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)
Gyümölcsfavásár október 8-tól Sárbogárd, Vezér utca 17. Nagy
fajtaválaszték, 800 Ft/db. Árusítás hétköznap 17 óra után, hétvégén 8-19 óráig. Langfaiskola 06 (30) 330 0310
Takarításban jártas, munkájára igényes, leinformálható hölgyet
keresek hétközi munkára. 06 (20) 5567 826
Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac
140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Élettársat/házvezetõnõt keresek ottlakással. Érdeklõdni: 06 (30)
423 2616
400 literes Zanussi fagyasztóláda kitûnõ állapotban eladó 06 (20)
250 5137

URAIM!
2017. OKTÓBER 24-ÉN (KEDDEN) 8–14 ÓRÁIG
az EURÓPAI PROSZTATASZÛRÉSHEZ kapcsolódva
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI SZAKRENDELÉS
címû programot.
Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és
munkatársai várják Önöket
urológiai szûrésre a sárbogárdi
rendelõintézet
2. emeletének 202. számú
rendelõjében.
(Beutaló nem szükséges.)
Megjelenésükre számítunk!

ANYAGLEADÁSI HATÁRIDÕ
Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy mivel november 1-je
szerdára esik, az azon a héten megjelenõ újság lapzártája október 31-én, kedden 12.00 órakor lesz. Kérjük, hogy ennek figyelembe vételével adják le szerkesztõségünkben a megjelentetni
kívánt anyagokat.
Szerkesztõség

Iván József és
Iván Józsefné Fekete Katalin
60. házassági évfordulója
Október 12. az a nap,
hogy 60 éve nektek ragyog a nap.
Szaladtak a napok,
futottak az évek,
voltak közte nehezek és szépek.
Mindannyian
azt kívánjuk most néktek,
hogy ez a jó sokáig
ne érjen még véget!
A jó Isten áldását kérve köszönt benneteket a nagy család

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
KIS- ÉS NAGYVIRÁGÚ ÁRVÁCSKA,
CSEREPES KRIZANTÉM kapható
Alsószentivánon, TERMELÕI ÁRON!
Kereskedõket is várunk!
06 30 249 1310
Kétszobás, összkomfortos
CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú,
gáz- és vegyes fûtéses. Bajcsy-Zs. út 86.
06 30 552 4960
Eladó egy galambszürke, pár alkalommal
használt 50-es FÉRFI ÖLTÖNY
ajándék nyakkendõvel. Ár: 10.000 Ft.
06 20 405 7366
SZÁNTÓFÖLDEKET BÉRELNÉK
2 ha felettieket, elõre fizetek.
06 30 705 3958
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR október 21-én
szombaton a sárbogárdi vásárban.

Heti idõjárás
A hétvégén még marad a változóan felhõs idõ, több órás napsütéssel. A délnyugatias szél mérsékelt marad, a hõmérséklet
pedig továbbra is 20 fok felett alakul. Igazi változás vasárnap
estétõl áll be idõjárásunkban: a szél északnyugatira fordul és
megélénkül, a Kisalföldön megerõsödik, viharos lökések is kísérhetik. A felhõzet is megnövekszik nyugat felõl, és egyre
többfelé várható esõ, zápor, helyenként (inkább délnyugaton)
akár 1-1 zivatar sem kizárt. A hõmérséklet a hét utolsó napján
már kettõs arcot mutat: nyugaton, északnyugaton csak 16 és 20
fok közé emelkedik, a Dunától keletre viszont 20 fok felett várható a csúcshõmérséklet. A jövõ hét elsõ napja csapadékosabban alakul, sokfelé esõvel, záporral, keddre már csak a keleti
megyékben eshet. Az északnyugati szél erõs marad a jövõ hét
elsõ napjaiban is. A hõmérséklet jelentõsen visszaesik: hétfõn
és kedden már csak 11 és 16 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk és ez várhatóan csak lassan emelkedik majd.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2017. október 19.

HIRDETÉSEK / PROGRAMAJÁNLÓ

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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